
 

 

Додаток 

до рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до 

персональних спеціальних економічних та інших 

обмежувальних заходів (санкцій)»,  

введеного в дію Указом Президента України 

від 19 жовтня 2022 року № 727/2022 

 

 

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.  Лісін Володимир Сергійович (Лисин 

Владимир Сергеевич, Lisin Vladimir), 

07.05.1956 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 482500601799. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 
(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 
змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 
та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 
портів та повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 
здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 
10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави; 
11) заборона передання 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.  Міхельсон Леонід Вікторович 

(Михельсон Леонид Викторович, 

Mikhelson Leonid), 11.08.1955 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773600432474. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

десять років 



3 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Тимченко Геннадій Миколайович 

(Тимченко Геннадий Николаевич, 

Timchenko Gennadii), 09.11.1952 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 781012626436. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 



4 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Керімов Сулейман Абусаїдович (Керимов 

Сулейман Абусаидович, Kerimov 

Suleiman), 12.03.1966 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 772332099583. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

десять років 



5 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

5.  Бакальчук Тетяна Володимирівна 

(Бакальчук Татьяна Владимировна, 

Bakalchuk Tatiana), 16.10.1975 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 507203757508. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (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 



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 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Прохоров Михайло Дмитрович 

(Прохоров Михаил Дмитриевич, 

Prokhorov Mikhail), 03.05.1965 р.н., 

громадянин Російської Федерації та 

Держави Ізраїль, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може 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 



7 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 771700429827. 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Федун Леонід Арнольдович (Федун 

Леонид Арнольдович, Fedun Leonid), 

05.04.1956 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 



8 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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 та Республіки Кіпр, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 773400836906. 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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 

8.  Абрамов Олександр Григорович 

(Абрамов Александр Григорьевич, 

Abramov Aleksandr), 20.02.1959 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772700465400. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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. 
 

9.  Алтушкін Ігор Олексійович (Алтушкин 

Игорь Алексеевич, Altushkin Igor), 

10.09.1970 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 770470510081. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

10.  Риболовлєв Дмитро Євгенович 

(Рыболовлев Дмитрий Евгеньевич, 

Rybolovlev Dmitrii), 22.11.1966 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 590305782522. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) 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. 

 

11.  Попов Сергій Вікторович (Попов Сергей 

Викторович, Popov Sergei),  

12.08.1971 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 344702755780. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

десять років 



13 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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. 
 

12.  Гордєєв Сергій Едуардович (Гордеев 

Сергей Эдуардович, Gordeev Sergei), 

22.11.1972 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 773600375716. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

десять років 



14 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Дмитрієв Сергій Віталійович (Дмитриев 

Сергей Витальевич, Dmitriev Sergei), 

11.03.1966 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 780224970252. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення 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 



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 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Богуславський Леонід Борисович 

(Богуславский Леонид Борисович, 

Boguslavskii Leonid), 17.06.1951 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 770104209184. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

десять років 



16 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Ілієв Зарах Бінсіонович (Илиев Зарах 

Бинсионович, Iliev Zarakh),  

08.09.1966 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 500102003928. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Нісанов Год Семенович (Нисанов Год 

Семёнович, Nisanov God), 24.04.1972 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків 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 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772374165781. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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 

17.  Фролов Олександр Володимирович 

(Фролов Александр Владимирович, 

Frolov Aleksandr), 17.05.1964 р.н., 

громадянин Російської Федерації та 

Республіки Кіпр, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 771406204811. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

десять років 



20 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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. 

 

18.  Харитонін Віктор Володимирович 

(Харитонин Виктор Владимирович, 

Kharitonin Viktor), 20.11.1972 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773107276681. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та  

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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. 

 

19.  Карапетян Самвел Саркісович 

(Карапетян Самвел Саркисович, 

Karapetian Samvel), 18.08.1965 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 402912408810. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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 на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Ковальчук Юрій Валентинович 

(Ковальчук Юрий Валентинович, 

Kovalchuk Iurii), 25.07.1951 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 780105029790. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України 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 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Ломакін Сергій Олександрович (Ломакин 

Сергей Александрович, Lomakin Sergei), 

23.08.1973 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 772913590928. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона 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 



24 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Несіс Олександр Натанович (Несис 

Александр Натанович, Nesis Aleksandr), 

19.12.1962 р.н., громадянин Російської 

Федерації, Республіки Мальта та 

Держави Ізраїль, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 782505889480. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення 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 



25 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Ротенберг Аркадій Романович (Ротенберг 

Аркадий Романович, Rotenberg Arkadii), 

15.12.1951 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 780619032880. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

24.  Скоробогатько Олександр Іванович 

(Скоробогатько Александр Иванович, 

Skorobogatko Aleksandr), 25.09.1967 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773320447140. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Струков Костянтин Іванович (Струков 

Константин Иванович, Strukov 

Konstantin), 10.09.1958 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також 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 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 741600653047. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Репік Олексій Євгенович (Репик Алексей 

Евгеньевич, Repik Aleksei),  

27.08.1979 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 773105726303. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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. 
 

27.  Бокарев Андрій Ремович (Бокарев 

Андрей Рэмович, Bokarev Andrei), 

23.10.1966 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 771312791603. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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; 

11) заборона передання 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.  Троценко Роман Вікторович (Троценко 

Роман Викторович, Trotsenko Roman), 

12.09.1970 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 771500884353. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) 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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№ 

з/п 

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. 
 

29.  Буйнов Микола Михайлович (Буйнов 

Николай Михайлович, Buinov Nikolai), 

19.07.1967 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 381105545274. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Макаров Ігор Вікторович (Макаров 

Игорь Викторович, Makarov Igor), 

05.04.1962 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 773100652778. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

31.  Колесніков Сергій Анатолійович 

(Колесников Сергей Анатольевич, 

Kolesnikov Sergei), 25.02.1972 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 771509160796. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення 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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№ 

з/п 

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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Рибаков Ігор Володимирович (Рыбаков 

Игорь Владимирович, Rybakov Igor), 

16.05.1972 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 503001308911. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

33.  Светаков Олександр Олександрович 

(Светаков Александр Александрович, 

Svetakov Aleksandr), 15.02.1968 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772500187065. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Шелков Михайло Євгенович (Шелков 

Михаил Евгеньевич, Shelkov Mikhail), 

30.05.1968 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також 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: ідентифікаційний 

номер платника податків – 770700162025. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Блох Андрій Сергійович (Блох Андрей 

Сергеевич, Blokh Andrei), 31.01.1964 р.н., 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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 та 

Сполучених Штатів Америки, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 503303528913. 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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 

36.  Авдєєв Роман Іванович (Авдеев Роман 

Иванович, Avdeev Roman),  

17.07.1967 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 772615405513. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

37.  Богданов Володимир Леонідович 

(Богданов Владимир Леонидович, 

Bogdanov Vladimir), 28.05.1951 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 860205272069. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

38.  Каменщик Дмитро Володимирович 

(Каменщик Дмитрий Владимирович, 

Kamenshchik Dmitrii), 26.04.1968 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772829881365. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) 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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№ 

з/п 

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.  Студєнніков Сергій Петрович 

(Студенников Сергей Петрович, 

Studennikov Sergei), 24.03.1967 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 744704483148. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Анісімов Василь Васильович (Анисимов 

Василий Васильевич, Anisimov Vasilii), 

19.09.1951 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 771000146460. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

41.  Гуцерієв Саїд Михайлович (Гуцериев 

Саид Михайлович, Gutseriev Said), 

18.04.1988 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 060700741669. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Кацієв Сергій Солтанович (Кациев 

Сергей Солтанович, Katsiev Sergei), 

11.01.1958 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 772800934906. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

43.  Рахімкулов Мегдет Нігматович 

(Рахимкулов Мегдет Нигматович, 

Rahimkulov Megdet), 16.10.1945 р.н., 

громадянин Російської Федерації та 

Угорщини. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Саввіді Іван Ігнатович (Саввиди Иван 

Игнатьевич, Savvidi Ivan), 27.03.1959 р.н., 

громадянин Російської Федерації та 

Грецької Республіки, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків 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); 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 616301565826. 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

45.  Клячин Олександр Ілліч (Клячин 

Александр Ильич, Kliachin Aleksandr), 

18.05.1967 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 772111238983. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

46.  Косогов Андрій Миколайович (Косогов 

Андрей Николаевич, Kosogov Andrei), 

15.03.1961 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 772001159440. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Ломакін Анатолій Геннадійович 

(Ломакин Анатолий Геннадьевич, 

Lomakin Anatolii), 30.06.1952 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772000874302. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) 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. 

 

48.  Шаймієв Айрат Мінтімерович (Шаймиев 

Айрат Минтимерович, Shaimiev Airat), 

07.03.1962 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 166004018441. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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. 
 

49.  Батуріна Олена Миколаївна (Батурина 

Елена Николаевна, Baturina Elena), 

08.03.1963 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 773116638338. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Бойко Олег Вікторович (Бойко Олег 

Викторович, Boiko Oleg), 28.09.1964 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773603237802. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

51.  Кудряшкін Ігор Геннадійович 

(Кудряшкин Игорь Геннадьевич, 

Kudriashkin Igor), 22.11.1967 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772871895851. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Михайлова Лідія Іллівна (Михайлова 

Лидия Ильинична, Mikhailova Lidiia), 

12.12.1957 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 770504626898. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Сєдих Анатолій Михайлович (Седых 

Анатолий Михайлович, Sedykh Anatolii), 

28.11.1964 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також 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: ідентифікаційний 

номер платника податків – 770601050909. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

54.  Чухлєбов Едуард Олександрович 

(Чухлебов Эдуард Александрович, 

Chukhlebov Eduard), 04.10.1962 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772818158789. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

55.  Шаймієв Радік Мінтімерович (Шаймиев 

Радик Минтимерович, Shaimiev Radik), 

14.11.1964 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 165500291380. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

56.  Щербович Ілля Вікторович (Щербович 

Илья Викторович, Scherbovich Ilia), 

23.12.1974 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 332700979110. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) 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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№ 

з/п 

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.  Агаларов Арас Іскендер Огли (Агаларов 

Арас Искендер Оглы, Agalarov Aras), 

08.11.1955 р.н., громадянин Російської 

Федерації та Азербайджанської 

Республіки, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 770300102688. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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. 
 

58.  Касперський Євгеній Валентинович 

(Касперский Евгений Валентинович, 

Kasperskii Evgenii), 04.10.1965 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773304640227. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

59.  Комаров Андрій Ілліч (Комаров Андрей 

Ильич, Komarov Andrei), 11.10.1966 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773606418645. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення 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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№ 

з/п 

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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Луценко Олександр Володимирович 

(Луценко Александр Владимирович, 

Lustenko Aleksandr), 04.04.1962 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; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Молчанов Андрій Юрійович (Молчанов 

Андрей Юрьевич, Molchanov Andrei), 

24.09.1971 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 780100027119. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню 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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№ 

з/п 

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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Раппопорт Андрій Натанович (Раппопорт 

Андрей Натанович, Rappoport Andrei), 

22.06.1963 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також 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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№ 

з/п 

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: ідентифікаційний 

номер платника податків – 773600405287. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

63.  Ротенберг Борис Романович (Ротенберг 

Борис Романович, Rotenberg Boris), 

03.01.1957 р.н., громадянин Російської 

Федерації та Фінляндської Республіки, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 470305596440. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

64.  Сторонський Микола Миронович 

(Сторонский Николай Миронович, 

Storonskii Nikolai), 19.10.1963 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772404001695. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

десять років 



72 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 
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(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Сударіков Сергій Миколайович 

(Судариков Сергей Николаевич, 

Sudarikov Sergei), 12.05.1971 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 500110654426. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) 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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№ 
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(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

66.  Сультєєв Рустем Нургасімович (Сультеев 

Рустем Нургасимович, Sulteev Rustem), 

04.01.1954 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 166002653021. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

67.  Фетісов Гліб Геннадійович (Фетисов 

Глеб Геннадьевич, Fetisov Gleb), 

05.06.1966 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 244300280156. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона 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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№ 

з/п 

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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Шигабутдінов Альберт Кашафович 

(Шигабутдинов Альберт Кашафович, 

Shigaboutdinov Albert), 12.11.1952 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 165900663762. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Зінгаревич Борис Геннадійович 

(Зингаревич Борис Геннадьевич, 

Zingarevich Boris), 08.07.1959 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 781005402562. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Козовий Геннадій Іванович (Козовой 

Геннадий Иванович, Kozovoi Gennadii), 

05.01.1951 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 421400715930. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Юсуфов Ігор Ханукович (Юсуфов Игорь 

Ханукович, Iusufov Igor), 12.06.1956 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків 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 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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: ідентифікаційний номер 

платника податків – 770405349900. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Авдолян Альберт Алікович (Авдолян 

Альберт Аликович, Avdolian Albert), 

08.11.1970 р.н., громадянин Російської 

Федерації, Республіки Вірменія та 

Республіки Мальта, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 771471507326. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

десять років 



81 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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. 
 

73.  Квєтной Лев Матвійович (Кветной Лев 

Матвеевич, Kvetnoi Lev), 27.08.1965 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 312802251960. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

десять років 



82 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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; 

11) заборона передання 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.  Лещиков Володимир Андрійович 

(Лещиков Владимир Андреевич, 

Leshchikov Vladimir), 10.11.1956 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 770902685116. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) 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 



83 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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. 
 

75.  Орлов Віталій Петрович (Орлов Виталий 

Петрович, Orlov Vitalii), 08.12.1965 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 519057038608. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

десять років 



84 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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.  Смушкін Захар Давидович (Смушкин 

Захар Давидович, Smushkin Zakhar), 

23.01.1962 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 782580117290. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

десять років 



85 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Якунін Вадим Сергійович (Якунин 

Вадим Сергеевич, Iakunin Vadim), 

05.01.1963 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 773504548405. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення 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 



86 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Генс Пилип Георгійович (Генс Филипп 

Георгиевич, Gens Filipp), 07.07.1979 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773601231259. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Джапарідзе Олександр Юлійович 

(Джапаридзе Александр Юльевич, 

Dzhaparidze Aleksandr), 20.07.1955 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773600341869. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

80.  Нуралієв Борис Георгійович (Нуралиев 

Борис Георгиевич, Nuraliev Boris), 

18.07.1958 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також 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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№ 

з/п 

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: ідентифікаційний 

номер платника податків – 771300624929. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

81.  Петров Сергій Анатолійович (Петров 

Сергей Анатольевич, Petrov Sergei), 

16.08.1954 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 771403334876. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

82.  Ремша Віктор Михайлович (Ремша 

Виктор Михайлович, Remsha Viktor), 

19.10.1970 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 773310738710. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

83.  Ротенберг Ігор Аркадійович (Ротенберг 

Игорь Аркадьевич, Rotenberg Igor), 

09.05.1973 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 780604736675. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) 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. 
 

84.  Антошин Ігор Дмитрович (Антошин 

Игорь Дмитриевич, Antoshin Igor), 

06.12.1963 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 772426450694. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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. 
 

85.  Груздєв Володимир Сергійович (Груздев 

Владимир Сергеевич, Gruzdev Vladimir), 

06.02.1967 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 771400493003. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Яковлєв Ігор Миколайович (Яковлев 

Игорь Николаевич, Iakovlev Igor), 

14.08.1965 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 772135594187. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Кузяєв Андрій Равелович (Кузяев Андрей 

Равелевич, Kuziaev Andrei),  

06.10.1965 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 590601388519. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

88.  Лінник Олександр В'ячеславович 

(Линник Александр Вячеславович, Linnik 

Aleksandr), 28.10.1967 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 771365017707. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Лінник Віктор В'ячеславович (Линник 

Виктор Вячеславович, Linnik Viktor), 

28.10.1967 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також 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 



99 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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: ідентифікаційний 

номер платника податків – 771365017880. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

90.  Мішин Микита Анатолійович (Мишин 

Никита Анатольевич, Mishin Nikita), 

29.08.1971 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 772001271530. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

91.  Ніколаєв Костянтин Юрійович (Николаев 

Константин Юрьевич, Nikolaev 

Konstantin), 05.03.1971 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 771201297011. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Саркісов Микола Едуардович (Саркисов 

Николай Эдуардович, Sarkisov Nikolai), 

23.06.1968 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 770302617690. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) 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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№ 

з/п 

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. 
 

93.  Саркісов Сергій Едуардович (Саркисов 

Сергей Эдуардович, Sarkisov Sergei), 

18.05.1959 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 770302617442. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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. 
 

94.  Скуров Анатолій Георгійович (Скуров 

Анатолий Георгиевич, Skurov Anatolii), 

07.12.1952 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 772900772896. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Тинкован Олександр Анатолійович 

(Тынкован Александр Анатольевич, 

Tynkovan Aleksandr), 14.06.1967 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772326648669. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

96.  Філатов Андрій Васильович (Филатов 

Андрей Васильевич, Filatov Andrei), 

18.12.1971 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 501800698904. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Баронов Андрій Євгенійович (Баронов 

Андрей Евгеньевич, Baronov Andrei), 

21.06.1966 р.н., уродженець м. Ростов 

Ярославської області Російської 

Федерації, громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню 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 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 780524278500. 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Бородін Андрій Фрідріхович (Бородин 

Андрей Фридрихович, Borodin Andrei), 

24.05.1967 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також 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: ідентифікаційний 

номер платника податків – 771817100858. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

99.  Волков Дмитро Борисович (Волков 

Дмитрий Борисович, Volkov Dmitrii), 

09.07.1976 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 771403686349. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

десять років 
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№ 
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Прізвище, ім’я, по батькові, 
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Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

100.  Карачинський Анатолій Михайлович 

(Карачинский Анатолий Михайлович, 

Karachinskii Anatolii), 12.07.1959 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 770802746044. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

десять років 
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№ 
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застосування 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

101.  Шамалов Кирило Миколайович 

(Шамалов Кирилл Николаевич, Shamalov 

Kirill), 22.03.1982 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 781311307325. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Алексєєв Дмитро Юрійович (Алексеев 

Дмитрий Юрьевич, Alekseev Dmitrii), 

11.05.1974 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 253805621966. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

десять років 
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№ 
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Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

103.  Бажаєв Дені Зіяудінович (Бажаев Дени 

Зияудинович, Bazhaev Deni),  

07.01.1996 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 773130151151. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона 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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№ 
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(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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

104.  Карпцов Юрій Дмитрович (Карпцов 

Юрий Дмитриевич, Karptsov Iurii), 

15.01.1964 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 254006579886. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Лебедєв Леонід Леонідович (Лебедев 

Леонид Леонидович, Lebedev Leonid), 

02.05.1956 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 770300680424. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Міновалов Кирило Вадимович 

(Миновалов Кирилл Вадимович, 

Minovalov Kirill), 22.04.1971 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772807447203. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Рогачов Андрій Володимирович (Рогачёв 

Андрей Владимирович, Rogachev Andrei), 

17.01.1964 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 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

 

 



120 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

108.  Стрежнєв Дмитро Степанович (Стрежнев 

Дмитрий Степанович, Strezhnev Dmitrii), 

03.02.1968 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 772704039530. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

десять років 



121 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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. 
 

109.  Тімашев Ратмір Вілійович (Тимашев 

Ратмир Вильевич, Timashev Ratmir), 

25.06.1966 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 770402219597. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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; 

11) заборона передання 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.  Абрамов Олексій Петрович (Абрамов 

Алексей Петрович, Abramov Aleksei), 

28.09.1967 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 770173233100. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) 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. 
 

111.  Антипов Юрій Васильович (Антипов 

Юрий Васильевич, Antipov Iurii), 

17.04.1954 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 744800869779. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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. 
 

112.  Богачов Олексій Ігорьович (Богачев 

Алексей Игоревич, Bogachev Aleksei), 

07.10.1970 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 770405164554. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Мельников Володимир Володимирович 

(Мельников Владимир Владимирович, 

Melnikov Vladimir), 10.03.1948 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 616400321203. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Якобашвілі Давид Михайлович 

(Якобашвили Давид Михайлович, 

Iakobashvili David), 02.03.1957 р.н., 

громадянин Російської Федерації та 

Королівства Швеція, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 773800091310. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Абизов Михайло Анатолійович (Абызов 

Михаил Анатольевич, Abyzov Mikhail), 

03.06.1972 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 772510207225. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Арістов Олександр Михайлович 

(Аристов Александр Михайлович, Aristov 

Aleksandr), 06.08.1949 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також 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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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 745100496153. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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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№ 

з/п 

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.  Давидович Давид Львович (Давидович 

Давид Львович, Davidovich David), 

29.08.1962 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 870901121335. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

118.  Мангутов Владислав Рустамович 

(Мангутов Владислав Рустамович, 

Mangutov Vladislav), 16.11.1963 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 774309296107. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Мейєр Август Крістофер (Мейер Август 

Кристофер, Meier Avgust),  

19.06.1962 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 784190006710. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) 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. 
 

120.  Шнайдер Валентина Емануїлівна 

(Шнайдер Валентина Эманнуиловна, 

Shnaider Valentina), 11.06.1946 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 244200947887. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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.  Штенгелов Денис Миколайович 

(Штенгелов Денис Николаевич, 

Shtengelov Denis), 14.05.1972 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 701737043744. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона 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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№ 

з/п 

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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Бєлявцева Ольга Олексіївна (Белявцева 

Ольга Алексеевна, Beliavtseva Olga), 

25.10.1969 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 481100083621. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Верховський Олександр Григорович 

(Верховский Александр Григорьевич, 

Verkhovskii Aleksandr), 23.08.1956 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 651100046224. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Гірда Олександр Володимирович (Гирда 

Александр Владимирович, Girda 

Aleksandr), 28.04.1960 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 781418552168. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню 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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№ 

з/п 

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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

125.  Карчев Олег Геннадійович (Карчев Олег 

Геннадьевич, Karchev Oleg),  

28.01.1970 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також 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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№ 

з/п 

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: ідентифікаційний 

номер платника податків – 771520586370. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

126.  Риболовлєва Олена Анатоліївна 

(Рыболовлева Елена Анатольевна, 

Rybolovleva Elena), 07.12.1966 р.н., 

громадянка 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); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

127.  Адоньєв Сергій Миколайович (Адоньев 

Сергей Николаевич, Adoniev Sergei), 

28.01.1961 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 780450035797. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та  

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

128.  Вагін Олександр Степанович (Вагин 

Александр Степанович, Vagin Aleksandr), 

15.02.1959 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 421400696042. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Генералов Сергій Володимирович 

(Генералов Сергей Владимирович, 

Generalov Sergei), 07.09.1963 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 771300492510. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

130.  Гущин Юрій Миколайович (Гущин 

Юрий Николаевич, Gushchin Iurii), 

01.08.1944 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 774311710220. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона 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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№ 

з/п 

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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Махмудов Іскандар Кахрамонович 

(Махмудов Искандар Кахрамонович, 

Makhmudov Iskandar), 05.12.1963 р.н., 

громадянин Російської федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 770800053693. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення 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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№ 

з/п 

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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Галицький Сергій Миколайович 

(Галицкий Сергей Николаевич, Galitskii 

Sergei), 14.08.1967 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 231106167461. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Хачатрян Артем Каренович (Хачатрян 

Артем Каренович, Khachatrian Artem), 

03.01.1975 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 773604655136. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Юшваєв Гаврило Абрамович (Юшваев 

Гавриил Абрамович, Iushvaev Gavriil), 

23.07.1957 р.н., громадянин Російської 

Федерації та Держави Ізраїль, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також 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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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 773400742790. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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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№ 

з/п 

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.  Кондрашев Петро Іванович (Кондрашев 

Петр Иванович, Kondrashev Petr), 

16.07.1949 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 591910089123. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

136.  Леонов Олег Олександрович (Леонов 

Олег Александрович, Leonov Oleg), 

16.07.1969 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 781021191492. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та  

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Ковальчук Борис Юрійович (Ковальчук 

Борис Юрьевич, Kovalchuk Boris), 

01.12.1977 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 780150854932. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Ковальчук Кіра Валентинівна (Ковальчук 

Кира Валентиновна, Kovalchuk Kira), 

18.05.1971 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 770305521971. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Ротенберг Борис Борисович (Ротенберг 

Борис Борисович, Rotenberg Boris), 

19.05.1986 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 773377639520. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона 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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№ 

з/п 

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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

140.  Ротенберг Каріна Юріївна (Ротенберг 

Карина Юрьевна, Rotenberg Karina), 

24.11.1978 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 773378910870. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Ковальчук Степан Кирилович (Ковальчук 

Степан Кириллович, Kovalchuk Stepan), 

03.05.1994 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 770371206475. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Ковальчук Тетяна Олександрівна 

(Ковальчук Татьяна Александровна, 

Kovalchuk Tatiana), 08.02.1968 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 780150859761. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Франк Гліб Сергійович (Франк Глеб 

Сергеевич, Frank Gleb), 10.12.1982 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків 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 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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: ідентифікаційний номер 

платника податків – 770770116512. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

144.  Франк Ксенія Геннадіївна (Франк Ксения 

Геннадьевна, Frank Kseniia), 25.09.1985 

р.н., громадянка Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772983684344. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

145.  Браунінг Наталія Геннадіївна (Браунинг 

Наталья Геннадьевна, Brauning Natalia), 

11.11.1978 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 784801482434. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та  

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Абрамович Роман Аркадійович  

(Абрамович Роман Аркадьевич, 

Abramovich Roman), 24.10.1966 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

уродженець м. Саратов, Російська 

Федерація, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 770770715160. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок.  

Примітка. Персональні, спеціальні, економічні та інші обмежувальні 

заходи (санкції), передбачені позицією 146, застосовуються після 

завершення процедури обміну полоненими та тілами загиблих внаслідок 

збройної агресії РФ проти України. 

147.  Хамчієва Разета Ібрагімівна (Хамчиева 

Разета Ибрагимовна, Khamchieva Razeta), 

16.12.1973 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 772372046612. 

 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Бобриков Сергій Олександрович 

(Бобриков Сергей Александрович, 

Bobrikov Sergei), 19.04.1961 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 770701844790. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Хамчієва Хакіма Бєланівна (Хамчиева 

Хакима Белановна, Khamchieva 

Khakima), 12.08.2000 р.н., громадянка 

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); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

150.  Хамчієв Асаб Бєланович (Хамчиев Асаб 

Беланович, Khamchiev Asab), 

17.01.1998 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; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

десять років 



167 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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 перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Хамчієва Заліна Бєланівна (Хамчиева 

Залина Белановна, Khamchieva Zalina), 

21.12.1995 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 772785889928. 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

152.  Хамчієв Бекхан Богоудінович (Хамчиев 

Бекхан Богоудинович, Khamchiev 

Bekhan), 14.04.1968 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 060300372174. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

153.  Гриль Ірина Йосипівна (Гриль Ирина 

Иосифовна, Gril Irina), 31.12.1954 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 770303249625. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та  

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Агаларов Емін Арас Огли (Агаларов 

Эмин Арас Оглы, Agalarov Emin), 

12.12.1979 р.н., громадянин Російської 

Федерації та Азербайджанської 

Республіки, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 770301162577. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

155.  Агаларова Шейла Арасівна (Агаларова 

Шейла Арасовна, Agalarova Sheila), 

11.01.1988 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 770370713970. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України 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 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Алекперова Лариса Вікторівна 

(Алекперова Лариса Викторовна, 

Alekperova Larisa), 25.08.1957 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 770300105960. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Алекперов Юсуф Вагітович (Алекперов 

Юсуф Вагитович, Alekperov Iussuf), 

20.06.1990 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 770300105897. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Алтушкіна Тетяна Анатоліївна 

(Алтушкина Татьяна Анатольевна, 

Altushkina Tatiana), 19.06.1970 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

Сполученого Королівства Великої 

Британії та Північної Ірландії, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 665806216898. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Алтушкін Тимофій Ігорьович (Алтушкин 

Тимофей Игоревич, Altushkin Timofei), 

07.02.2001 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 665893838878. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

160.  Алтушкін Давид Ігорьович (Алтушкин 

Давид Игоревич, Altushkin David), 

03.02.2006 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 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

161.  Алтушкін Олександр Ігорьович 

(Алтушкин Александр Игоревич, 

Altushkin Aleksandr), 04.11.1987 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 665802186177. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

162.  Величкіна Єлизавета Ігорівна (Величкина 

Елизавета Игоревна, Velichkina Elizaveta), 

30.06.1998 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 665815887162. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

163.  Величкін Денис Єгорович (Величкин 

Денис Егорович, Velichkin Denis), 

17.08.1997 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 667903190720. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) 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 



182 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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. 
 

164.  Авдєєв Антон Романович (Авдеев Антон 

Романович, Avdeev Anton), 26.02.1988 

р.н., громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 503217916609. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Авдоліан Олена Вікторівна (Авдолиан 

Елена Викторовна, Avdolian Elena), 

07.07.1973 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 773462096602. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона 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 



184 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Авдолян Ельвіра Альбертівна (Авдолян 

Эльвира Альбертовна, Avdolian Elvira), 

04.05.1996 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 773468896309. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення 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 



185 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Авдолян Гаспар Альбертович (Авдолян 

Гаспар Альбертович, Avdolian Gaspar), 

13.09.1991 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 230216411625. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення 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 



186 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

168.  Авен Денис Петрович (Авен Денис 

Петрович, Aven Denis), 09.01.1994 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; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

десять років 



187 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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 перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Лужкова Олена Юріївна (Лужкова Елена 

Юрьевна, Luzhkova Elena), 

27.05.1992 р.н., громадянка Російської 

Федерації та Республіки Кіпр. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

десять років 



188 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

170.  Лужкова Ольга Юріївна (Лужкова Ольга 

Юрьевна, Luzhkova Olga), 15.03.1994 р.н., 

громадянка Російської Федерації та 

Республіки Кіпр. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

171.  Берьозкіна Олена Станіславівна 

(Березкина Елена Станиславовна, 

Berezkina Elena), 28.01.1967 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 500500081594. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та  

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Тюшкевич / Берьозкіна Ганна Григорівна 

(Тюшкевич / Березкина Анна 

Григорьевна, Tiushkevich / Berezkina 

Anna), 24.03.1989 р.н., громадянка 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 773671409489. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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 на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

173.  Ожельський Олександр Михайлович 

(Ожельский Александр Михайлович, 

Ozhelskii Aleksandr), 26.09.2000 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773421799290. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод,  

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Фрідман Катерина Михайлівна (Фридман 

Екатерина Михайловна, Fridman 

Ekaterina), 15.07.1996 р.н., громадянка 

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); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

десять років 



194 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Фрідман Лариса Михайлівна (Фридман 

Лариса Михайловна, Fridman Larisa), 

11.08.1993 р.н., громадянка 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); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Гуцерієва Софія Михайлівна (Гуцериева 

Софья Михайловна, Gutserieva Sophia), 

18.02.1990 р.н., громадянка 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); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Литвиненко Тетяна Петрівна 

(Литвиненко Татьяна Петровна, 

Litvinenko Tatiana), 02.05.1958 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків 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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№ 

з/п 

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: ідентифікаційний номер 

платника податків – 780158958115. 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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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№ 

з/п 

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.  Мамут Микола Олександрович (Мамут 

Николай Александрович, Mamut Nikolai), 

11.08.1997 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 770371953149. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

десять років 
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№ 
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Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

179.  Мордашова / Новицька Олена Григорівна 

(Мордашова / Новицкая Елена 

Григорьевна, Mordashova / Novitskaia 

Elena), 06.12.1962 р.н., громадянка 

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); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та  

десять років 
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№ 
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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. 
 

180.  Мордашов Ілля Олексійович (Мордашов 

Илья Алексеевич, Mordashov Ilia), 

15.01.1986 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; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на  

десять років 
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№ 
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застосування 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

181.  Мордашов Кирило Олексійович 

(Мордашов Кирилл Алексеевич, 

Mordashov Kirill), 21.09.1999 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 352803586202. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Мордашов Микита Олексійович 

(Мордашов Никита Алексеевич, 

Mordashov Nikita), 16.12.2000 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 352807644913. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які 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 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Пономаренко Микита Олександрович 

(Пономаренко Никита Александрович, 

Ponomarenko Nikita), 28.03.1998 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 503238253215. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Рахімкулов Тімур Мегдетович 

(Рахимкулов Тимур Мегдетович, 

Rakhimkulov Timur), 19.01.1977 р.н., 

громадянин Російської Федерації та 

Угорщини. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Рахімкулов Руслан Мегдетович 

(Рахимкулов Руслан Мегдетович, 

Rahimkulov Ruslan), 31.01.1979 р.н., 

громадянин Російської Федерації та 

Угорщини. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Волкова Тетяна Григорівна (Волкова 

Татьяна Григорьевна, Volkova Tatiana), 

10.04.1956 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 744402150304. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

187.  Сімановська Софія Кимівна 

(Симановская Софья Кимовна, 

Simanovskaia Sofia), 11.02.1953 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 770470510934. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та  

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Сімановська Світлана Леонідівна 

(Симановская Светлана Леонидовна, 

Simanovskaia Svetlana), 23.04.1974 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 770103303804. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Вінер-Усманова Ірина Олександрівна 

(Винер-Усманова Ирина Александровна, 

Viner-Usmanova Irina), 30.07.1948 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773000343825. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод,  

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Жукова Дар'я Олександрівна (Жукова 

Дарья Александровна, Zhukova Daria), 

08.06.1981 р.н., громадянка 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); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами  

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

191.  Куснірович Михайло Ернестович 

(Куснирович Михаил Эрнестович, 

Kusnirovich Mikhail), 03.10.1966 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 770404742837. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Риболовлєва Катерина Дмитрівна 

(Рыболовлева Екатерина Дмитриевна, 

Rybolovleva Ekaterina), 04.06.1989 р.н., 

громадянка 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); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Крупчак Володимир Ярославович 

(Крупчак Владимир Ярославович, 

Krupchak Vladimir), 29.01.1958 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків 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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№ 

з/п 

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: ідентифікаційний номер 

платника податків – 292700515989. 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

194.  Крупчак Поліна Володимирівна (Крупчак 

Полина Владимировна, Krupchak Polina), 

19.03.1983 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 290103639017. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

195.  Гур'єва-Мотлохов Юлія Андріївна 

(Гурьева-Мотлохов Юлия Андреевна, 

Gurieva-Motlokhov Iulia), 09.12.1985 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 771471516948. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та  

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

196.  Гур'єва Євгенія Вікторівна (Гурьева 

Евгения Викторовна, Gurieva Evgeniia), 

01.02.1958 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 771400539096. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Гуцерієв Саїд-Салам Сафарбекович 

(Гуцериев Саид-Салам Сафарбекович, 

Gutseriev Said-Salam), 25.07.1959 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 502407893027. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України 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 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Стрешинський Володимир Якович 

(Стрешинский Владимир Яковлевич, 

Streshinskii Vladimir), 02.10.1969 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773126850502. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Канокова-Кахадо Мадіна Арсенівна 

(Канокова-Кахадо Мадина Арсеновна, 

Kanokova-Kakhado Madina), 

24.11.1986 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 773008459204. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Канокова / Жамборова Фатіма Муаєдівна 

(Канокова / Жамборова Фатима 

Муаедовна, Kanokova Fatima),  

10.01.1963 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 773001290340. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

201.  Груздєва Ольга Вікторівна (Груздева 

Ольга Викторовна, Gruzdeva Olga), 

17.06.1974 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 770405985536. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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 

202.  Груздєв Леонід Володимирович (Груздев 

Леонид Владимирович, Gruzdev Leonid), 

16.04.1998 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 773417914091. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

203.  Антипова Людмила Олександрівна 

(Антипова Людмила Александровна, 

Antipova Ludmila), 30.05.1950 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 744800869458. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Скиба Аліна Валентинівна (Скиба Алина 

Валентиновна, Skiba Alina),  

01.01.1974 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 616405315210. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) 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 



228 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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. 
 

205.  Арістова Людмила Василівна (Аристова 

Людмила Васильевна, Aristova Ludmila), 

19.07.1952 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 745100499901. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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. 
 

206.  Кретова Олена Олександрівна (Кретова 

Елена Александровна, Kretova Elena), 

18.09.1972 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 745103619903. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Сироватська Ольга Володимирівна 

(Сыроватская Ольга Владимировна, 

Syrovatckaia Olga), 10.12.1980 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 771065006817. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Зубицький Андрій Борисович (Зубицкий 

Андрей Борисович, Zubitskii Andrei), 

16.04.1975 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 420509121604. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення 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 



232 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

209.  Зубицька Аліна Євгенівна (Зубицкая 

Алина Евгеньевна, Zubitskaia Alina), 

15.12.1989 р.н., громадянка 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); 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

210.  Філатова Олена Юріївна (Филатова 

Елена Юрьевна, Filatova Elena), 

28.11.1980 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 772797130363. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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. 
 

211.  Корсакова Тетяна Володимирівна 

(Корсакова Татьяна Владимировна, 

Korsakova Tatiana), 07.05.1981 р.н., 

громадянка 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); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 
портів та повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України (повна заборона); 
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 
здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 
10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами 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 

11) заборона передання 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.  Джапарідзе Георгій Олександрович 

(Джапаридзе Георгий Александрович, 

Dzhaparidze Georgii), 25.12.1974 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 666101223200. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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. 
 

213.  Бажаєв Мавліт Юсупович (Бажаев 

Мавлит Юсупович, Bazhaev Mavlit), 

10.01.1950 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 773602989750. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 
(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 
змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 
та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 
портів та повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України (повна заборона); 
9) 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 



238 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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. 
 

214.  Бажаєв Іса Юсупович (Бажаев Иса 

Юсупович, Bazhaev Isa), 29.11.1962 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773103790582. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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. 
 

215.  Мейєр Інна Олександрівна (Мейер Инна 

Александровна, Meier Inna),  

13.11.1981 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 781415153790. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Тинкован Михайло Анатолійович 

(Тынкован Михаил Анатольевич, 

Tynkovan Mikhail), 01.07.1971 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772970278401. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Шнайдер Сергій Іванович (Шнайдер 

Сергей Иванович, Shnaider Sergei), 

16.06.1966 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 246000069678. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Мізаєв Віса Нохаєвич (Мизаев Виса 

Нохаевич, Mizaev Visa), 09.07.1963 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 481101523410. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню 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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№ 

з/п 

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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

219.  Міхельсон Вікторія Леонідівна 

(Михельсон Виктория Леонидовна, 

Mikhelson Victoriia), 01.01.1993 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також 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 



244 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772984313656. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

220.  Мащицький Віталій Львович (Мащицкий 

Виталий Львович, Mashchitskii Vitalii), 

02.06.1954 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 771003804277. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

221.  Мащицький Павло Віталійович 

(Мащицкий Павел Витальевич, 

Mashchitskii Pavel), 04.01.1983 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772989391344. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 
(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 
змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 
та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 
портів та повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України (повна заборона); 
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 
здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 
10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави; 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

11) заборона передання 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.  Мащицький Леонід Віталійович 

(Мащицкий Леонид Витальевич, 

Mashchitskii Leonid), 04.01.1983 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772989391270. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

десять років 



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 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Шаймієв Тимур Айратович (Шаймиев 

Тимур Айратович, Shaimiev Timur), 

28.01.1989 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 166019289934. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 
(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 
змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 
та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 
портів та повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України (повна заборона); 
9) 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 



249 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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. 
 

224.  Михайлов Сергій Ігорьович (Михайлов 

Сергей Игоревич, Mikhailov Sergei), 

26.07.1978 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 770403462996. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

десять років 



250 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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. 
 

225.  Михайлов Євгеній Ігорьович (Михайлов 

Евгений Игоревич, Mikhailov Evgenii), 

29.05.1982 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 770401898890. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона 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 



251 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Ніколаєва Світлана Іванівна (Николаева 

Светлана Ивановна, Nikolaeva Svetlana), 

15.11.1964 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 503219217814. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення 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 



252 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Юсуфов Віталій Ігорьович (Юсуфов 

Виталий Игоревич, Iusufov Vitalii), 

01.02.1980 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 770402107318. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення 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 



253 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Козовий Артем Геннадійович (Козовой 

Артем Геннадьевич, Kozovoi Artem), 

17.02.1981 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 773177614670. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може 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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№ 

з/п 

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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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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№ 

з/п 

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.  Карапетян Етері Вагінаківна (Карапетян 

Этери Вагинаковна, Karapetian Eteri), 

19.01.1970 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 402707500958. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

230.  Саввіді Кіріяки Георгіївна (Саввиди 

Кирияки Георгиевна, Savvidi Kiriiaki), 

19.08.1964 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 616389559320. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та  

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 
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діяльність 
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(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. 
 

231.  Зонабенд / Варданян Вероніка Феліксівна 

(Зонабенд / Варданян Вероника 

Феликсовна, Zonabend / Vardanian 

Veronika), 08.02.1967 р.н., громадянка 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 770765005863. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 
(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 
змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 
та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 
портів та повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України (повна заборона); 
9) 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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№ 

з/п 
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(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави; 
11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності; 
12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

232.  Шигабутдінов Тимур Альбертович 

(Шигабутдинов Тимур Альбертович, 

Shigabutdinov Timur), 12.01.1983 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 165911998513. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

десять років 
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№ 
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(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. 
 

233.  Шигабутдінова Галія Вагізівна 

(Шигабутдинова Галия Вагизовна, 

Shigabutdinova Galia), 02.12.1951 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 166013983053. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона 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 



260 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

234.  Зінгаревич Тетяна Михайлівна 

(Зингаревич Татьяна Михайловна, 

Zingarevich Tatiana), 28.07.1958 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 781015988120. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Зінгаревич Антон Борисович (Зингаревич 

Антон Борисович, Zingarevich Anton), 

17.03.1982 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 784802511529. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення 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 



262 
 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Федун Антон Леонідович (Федун Антон 

Леонидович, Fedun Anton), 

09.04.1985 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; 

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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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 

237.  Мащицька Ірина Вікторівна (Мащицкая 

Ирина Викторовна, Mashchitskaia Irina), 

08.06.1963 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 771004655902. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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. 
 

238.  Биковська Наталія Олександрівна 

(Быковская Наталия Александровна, 

Bykovskaia Nataliia), 17.05.1971 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772501548902. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 
(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 
змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 
та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 
портів та повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України (повна заборона); 
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 
здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 
10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами 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 

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності; 
12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

239.  Троценко Софія Сергіївна (Троценко 

София Сергеевна, Trotsenko Sofiia), 

06.11.1979 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 772073507079. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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. 
 

240.  Кесаєва Стелла Юріївна (Кесаева Стелла 

Юрьевна, Kesaeva Stella), 06.04.1965 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 770600176553. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 
(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 
змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 
та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 
портів та повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України (повна заборона); 
9) 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. 
 

241.  Кесаєва Ілона Ігорівна (Кесаева Илона 

Игоревна, Kesaeva Ilona), 31.08.1991 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 770600961426. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Саввіді Георгіс Іванович (Саввиди 

Георгис Иванович, Savvidi Georgis), 

28.03.1991 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 616306524608. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона 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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№ 

з/п 

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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Ротенберг Наталія Сергіївна (Ротенберг 

Наталья Сергеевна, Rotenberg Natalia), 

18.01.1981 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 773372979106. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

244.  Миримська Ольга Михайлівна 

(Миримская Ольга Михайловна, 

Mirimskaia Olga), 14.02.1964 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772901786002. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Ковальчук Михайло Валентинович 

(Ковальчук Михаил Валентинович, 

Kovalchuk Mikhail), 21.09.1946 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків 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: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772804498513. 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

246.  Воєводін Михайло Васильович 

(Воеводин Михаил Васильевич, Voevodin 

Mikhail), 25.10.1959 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; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

247.  Гінер Євгеній Леннорович (Гинер 

Евгений Леннорович, Giner Evgenii), 

26.05.1960 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 770403094277. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та  

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада / професійна 

діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Таріко Рустам Васильович (Тарико 

Рустам Васильевич, Tariko Rustam), 

17.03.1962 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 162800911328. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

десять років 
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 Продовження додатка  

 

№ 

з/п 

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 на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

249.  Мащицький Віталій Львович (Мащицкий 

Виталий Львович, Mashchitskii Vitalii), 

02.06.1954 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 771003804277. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України 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 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Федоричев Олексій Михайлович 

(Федорычев Алексей Михайлович, 

Fedorychev Aleksei), 03.08.1955 р.н., 

громадянин Угорщини та Князівства 

Монако. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Ніколаєв Михайло Іванович (Николаев 

Михаил Иванович, Nikolaev Mikhail), 

04.09.1958 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 770870337995. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

252.  Іванішвілі Олександр Григорович 

(Иванишвили Александр Григорьевич, 

Ivanishvili Alexandr), 13.06.1952 р.н., 

громадянин Грузії, ідентифікаційний 

номер платника податків Грузії – 

01012000982. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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.  Мамацашвілі Уча Резойович 

(Мамацашвили Уча Резоевич, 

Mamatsashvili Ucha), 06.07.1967 р.н., 

громадянин Грузії, ідентифікаційний 

номер платника податків Грузії – 

01717062528. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може 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 (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

11) заборона передання 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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№ 
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діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

254.  Кетеван Хараїдзе (Кетеван Хараидзе, 

Ketevan Kharaidze), 01.02.1967 р.н., 

громадянин Грузії, ідентифікаційний 

номер платника податків Грузії – 

01015000633. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

десять років 
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12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

255.  Мамацашвілі Тате Учайович 

(Мамацашвили Тате Учаевич, 

Mamatsashvili Tate), 01.07.2001 р.н., 

громадянин Грузії та Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 773002019006, 

ідентифікаційний номер платника 

податків Грузії – 01308068286. 

 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 
(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 
змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 
та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 
портів та повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України (повна заборона); 
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 
здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 
10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави; 

десять років 
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11) заборона передання 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.  Хан Анжеліка Камільєвна (Хан 

Анжелика Камильевна, Khan Anzhelika), 

23.06.1971 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 772914170588. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за 

змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України (повна заборона); 

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

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

______________________________________________ 


