
 

Додаток 1 

до рішення Ради національної безпеки і оборони України  

від 18 березня 2023 року "Про застосування та внесення змін до 

персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 

заходів (санкцій)", введеного в дію Указом Президента України  

від 18 березня 2023 року № 163/2023 

 

 

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.  Соломатов Володимир Леонідович 

(Соломатов Владимир Леонидович, 

Solomatov Vladimir), 18.04.1960 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 391301804700. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної 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 



 

2 

Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

2.  Цупрунов Андрій Анатолійович 

(Цупрунов Андрей Анатольевич, 

Tsuprunov Andrei), 20.07.1973 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 222407133542. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

десять років 



 

3 

Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

3.  Куппа Ігор Володимирович (Куппа 

Игорь Владимирович, Kuppa Igor), 

19.10.1973 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

227711414803. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 



 

4 

Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4.  Лєпін Володимир Миколайович (Лепин 
Владимир Николаевич, Lepin Vladimir), 
28.07.1959 р.н., громадянин Російської 
Федерації, відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром платників податків 
Російської Федерації: ідентифікаційний 
номер платника податків – 
772322237805. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 
перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

5.  Мартинов Олег Юрійович (Мартынов 

Олег Юрьевич, Martynov Oleg), 

20.11.1954 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 



 

5 

Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

504708299903. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

6.  Малофєєв Антон Павлович (Малофеев 

Антон Павлович, Malofeev Anton), 

16.09.1978 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

740402732070. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

 

десять років 



 

6 

Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

7.  Курилов Ілля Миколайович (Курилов 

Илья Николаевич, Kurilov Ilia), 

26.09.1977 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

402800310292. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

десять років 



 

7 

Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

8.  Маценко Максим Миколайович 

(Маценко Максим Николаевич, 

Matsenko Maksim), 09.06.1983 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772879211101. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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 



 

8 

Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

9.  Богинський Андрій Іванович 

(Богинский Андрей Иванович, Boginskii 

Andrei), 11.08.1974 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 504302895944. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

10.  Лівшиц Олександр Борисович (Лившиц 

Александр Борисович, Livshits 

Aleksandr), 21.05.1970 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 165604915032. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

11.  Рудика Ігор Вікторович (Рудыка Игорь 

Викторович, Rudyka Igor),  

24.12.1980 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

503013862610. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12.  Мільковський Олександр Григорович 
(Мильковский Александр Григорьевич, 
Milkovskii Aleksandr), 17.03.1963 р.н., 
громадянин Російської Федерації, 
відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром платників податків Російської 
Федерації: ідентифікаційний номер 
платника податків – 781130349940. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 
перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

13.  Размиков Володимир Євгенович 

(Размыков Владимир Евгеньевич, 

Razmykov Vladimir), 09.05.1964 р.н., 

громадянин 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 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 771914106372. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

14.  Дубоносов Олексій Геннадійович 

(Дубоносов Алексей Геннадиевич, 

Dubonosov Aleksei), 31.12.1976 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 344401214508. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

15.  Абдрахманов Фарід Хабібуллович 

(Абдрахманов Фарид Хабибуллович, 

Abdrakhmanov Farid), 22.10.1954 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 666301586521. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

16.  Побєжимов Валерій Миколайович 

(Побежимов Валерий Николаевич, 

Pobezhimov Valerii), 05.05.1952 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 165700976729. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

17.  Гаврилов Олександр Федорович 

(Гаврилов Александр Федорович, 

Havrilov Aleksandr), 13.08.1970 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 245204569211. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

18.  Леонов Олександр Георгійович (Леонов 

Александр Георгиевич, Leonov 

Aleksandr), 26.02.1952 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 504101219706. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

19.  Подвязников Михайло Львович 

(Подвязников Михаил Львович, 

Podviaznikov Mikhail), 15.07.1958 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 780600355686. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 



 

18 

Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

20.  Будниченко Михайло Анатолійович 
(Будниченко Михаил Анатольевич, 
Budnichenko Mikhail), 18.11.1959 р.н., 
громадянин Російської Федерації, 
відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром платників податків Російської 
Федерації: ідентифікаційний номер 
платника податків – 290206698649. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 
перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

21.  Колесов Микола Олександрович 

(Колесов Николай Александрович, 

Kolesov Nikolai), 17.12.1956 р.н., 

громадянин 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 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 166003912656. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

22.  Красовицький Олександр 

Володимирович (Красовицкий 

Александр Владимирович, Krasovitskii 

Aleksandr), 21.09.1975 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 190201583730. 

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

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

23.  Чурбанов Ігор Юрійович (Чурбанов 

Игорь Юрьевич, Churbanov Igor), 

02.05.1958 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

182806009863. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 
перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

24.  Короткевич Михайло Захарович 

(Короткевич Михаил Захарович, 

Korotkevich Mikhail), 18.08.1956 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 771819000087. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

25.  Кашин Валерій Михайлович (Кашин 

Валерий Михайлович, Kashin Valerii), 

14.09.1947 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

502207611476. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

26.  Петрушенко Володимир Георгійович 

(Петрушенко Владимир Георгиевич, 

Petrushenko Vladimir), 04.04.1950 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 290201375179. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

27.  Колонтаєв Роман В'ячеславович 
(Колонтаев Роман Вячеславович, 
Kolontaev Roman), 30.07.1969 р.н., 
громадянин Російської Федерації, 
відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром платників податків Російської 
Федерації: ідентифікаційний номер 
платника податків – 645202539734. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 
перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

28.  Чумакова Світлана Борисівна (Чумакова 

Светлана Борисовна, Chumakova 

Svetlana), 11.08.1982 р.н., громадянка 

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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 246515806587. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

29.  Гінсбург Володимир Срульович 

(Гинсбург Владимир Срульевич, 

Ginsburg Vladimir), 03.08.1954 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 165502351940. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню 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 



 

26 

Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

30.  Набоков Юрій Олександрович (Набоков 

Юрий Александрович, Nabokov Iurii), 

01.01.1981 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

780211914500. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

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 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

31.  Ковальова Маргарита Євгенівна 

(Ковалева Маргарита Евгеньевна, 

Kovaleva Margarita), 09.06.1960 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 770906134085. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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  
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

32.  Левіна Марина Геннадіївна (Левина 

Марина Геннадьевна, Levina Marina), 

30.11.1960 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

370401473085. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

33.  Аношко Юрій Геннадійович (Аношко 

Юрий Геннадьевич, Anoshko Iurii), 

08.08.1959 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

695000053083. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

34.  Жилкін Віктор Миколайович (Жилкин 

Виктор Николаевич, Zhilkin Viktor), 

03.02.1960 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

434536095851. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  
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Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

35.  Вижанов Олександр Анатолійович 

(Выжанов Александр Анатольевич, 

Vyzhanov Aleksandr), 26.09.1966 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 165704284768. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 
перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

36.  Коновалов Дмитро Олександрович 

(Коновалов Дмитрий Александрович, 

Konovalov Dmitrii), 07.06.1971 р.н., 

громадянин 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 
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№ 

з/п 
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Строк 

застосування 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 165508373820. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

37.  Цвєтков Дмитро Анатолійович  

(Цветков Дмитрий Анатольевич, 

Tsvetkov Dmitrii), 26.10.1980 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); 

 

десять років 
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№ 
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Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

38.  Єпішин Едуард Борисович (Епишин 

Эдуард Борисович, Epishin Eduard), 

13.03.1971 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

591100011256. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

десять років 
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№ 
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Строк 

застосування 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

39.  Конторов Михайло Давидович 

(Конторов Михаил Давидович, Kontorov 

Mikhail), 15.11.1953 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 773305562349. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

40.  Дьомін Володимир Геннадійович 

(Дёмин Владимир Геннадьевич, Demin 

Vladimir), 02.04.1982 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 730208523953. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

41.  Іванов Віктор Євгенович (Иванов 

Виктор Евгеньевич, Ivanov Viktor), 

28.02.1961 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

771676457404. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

42.  Лобанов Антон Вікторович (Лобанов 

Антон Викторович, Lobanov Anton), 

03.10.1984 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

740410854071. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

43.  Климов Олексій Юрійович (Климов 

Алексей Юрьевич, Klimov Aleksei), 

10.04.1979 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

772029324206. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 
перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

44.  Івахненко Дмитро Леонідович 

(Ивахненко Дмитрий Леонидович, 

Ivakhnenko Dmitrii), 22.07.1973 р.н., 

громадянин 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 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 616701749970. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

45.  Новіков Олександр Валерійович 

(Новиков Александр Валерьевич, 

Novikov Aleksandr), 25.02.1975 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 632104016050. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

46.  Смирнов Олександр Юрійович 

(Смирнов Александр Юрьевич, Smirnov 

Aleksandr), 06.12.1960 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 772452076980. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

47.  Балашов Олександр Олексійович 

(Балашов Александр Алексеевич, 

Balashov Aleksandr), 21.09.1951 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773610495096. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

48.  Бадеха Вадим Олександрович (Бадеха 

Вадим Александрович, Badekha Vadim), 

27.07.1979 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

772614711927. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

49.  Шикін Олександр Володимирович 

(Шикин Александр Владимирович, 

Shikin Aleksandr), 01.11.1957 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 771807072591. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

50.  Філіппов Євген Володимирович 

(Филиппов Евгений Владимирович, 

Filippov Evgenii), 27.08.1978 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 732809643720. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

51.  Шкода Сергій Геннадійович (Шкода 

Сергей Геннадьевич, Shkoda Sergei), 

02.09.1962 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

732813151230. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

52.  Каднікова Ірина Вікторівна (Кадникова 

Ирина Викторовна, Kadnikova Irina), 

27.09.1981 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 змістом 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

660901123309. 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

53.  Царапкін Павло Андрійович (Царапкин 

Павел Андреевич, Tsarapkin Pavel), 

12.01.1989 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

732898818908. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

54.  Морозов Василь Олександрович 

(Морозов Василий Александрович, 

Morozov Vasilii), 22.01.1963 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 352518130242. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

55.  Козлов Олексій Володимирович 

(Козлов Алексей Владимирович, Kozlov 

Aleksei), 04.05.1985 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 772374747490. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

56.  Німаєв Анатолій Олександрович 

(Нимаев Анатолий Александрович, 

Nimaev Anatolii), 30.12.1987 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 031602633499. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

57.  Каширцев Ігор Олександрович 

(Каширцев Игорь Александрович, 

Kashirtsev Igor), 27.09.1971 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 381003803423. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

58.  Маричев Сергій Юрійович (Маричев 

Сергей Юрьевич, Marichev Sergei), 

14.09.1962 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

290205219491. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

59.  Тюленєв Юрій Васильович (Тюленев 

Юрий Васильевич, Tiulenev Iurii), 

13.12.1966 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

027406007010. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 
перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

60.  Самарін Ілля Сергійович (Самарин Илья 

Сергеевич, Samarin Ilia), 25.04.1972 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 780227012000. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

61.  Орлов Ігор Анатолійович  

(Орлов Игорь Анатольевич, Orlov Igor), 

17.08.1964 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

290201371150. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

62.  Корольов Володимир Іванович 

(Королёв Владимир Иванович, Korolev 

Vladimir), 01.02.1955 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, 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

63.  Говорушкін Станіслав Миколайович 

(Говорушкин Станислав Николаевич, 

Govorushkin Stanislav), 20.07.1961 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772986795282. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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  
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

64.  Кочев Юрій Володимирович (Кочев 

Юрий Владимирович, Kochev Iurii), 

11.12.1980 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

245802604720. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

65.  Антонов Сергій Павлович (Антонов 

Сергей Павлович, Antonov Sergei), 

16.12.1966 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

772378111699. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

66.  Савілов Сергій Іванович (Савилов 

Сергей Иванович, Savilov Sergei), 

07.08.1958 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

524900870353. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

67.  Патрушев Володимир Вікторович 

(Патрушев Владимир Викторович, 

Patrushev Vladimir), 03.02.1966 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 781000174947. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

68.  Матвієнко Сергій Альбертович 

(Матвиенко Сергей Альбертович, 

Matvienko Sergei), 04.08.1967 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 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 780532453001. 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

69.  Пудов Сергій Якович (Пудов Сергей 

Яковлевич, Pudov Sergei),  

22.08.1956 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників  

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 781431090120. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

70.  Срєбролюбов Дмитро Олександрович 

(Сребролюбов Дмитрий Александрович, 

Srebroliubov Dmitrii), 07.02.1983 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 780158883491. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

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 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

71.  Першин Михайло Миколайович 

(Першин Михаил Николаевич, Pershin 

Mikhail), 14.02.1977 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 526306958937. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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 



 

63 

Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

72.  Містахов Ренат Іскандерович (Мистахов 

Ренат Искандерович, Mistakhov Renat), 

12.09.1975 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

162001245618. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

73.  Мішанов Анатолій Вікторович 

(Мишанов Анатолий Викторович, 

Mishanov Anatolii), 03.06.1963 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 771308617137. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

74.  Григор'єв Роман Олександрович 

(Григорьев Роман Александрович, 

Grigorev Roman), 16.07.1976 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 391301027853. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

75.  Середохо Володимир Олександрович 

(Середохо Владимир Александрович, 

Seredokho Vladimir), 13.03.1959 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 780153169445. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

76.  Філіппов Олександр Миколайович 

(Филиппов Александр Николаевич, 

Filippov Aleksandr), 13.10.1977 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 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 164802738778. 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

77.  Смоліна Юлія Олегівна (Смолина Юлия 

Олеговна, Smolina Iulia), 08.11.1968 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 550105433504. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

78.  Молчанов Віктор Володимирович 

(Молчанов Виктор Владимирович, 

Molchanov Viktor), 09.11.1955 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773379823122. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

79.  Сізов Веніамін Вікторович (Сизов 

Вениамин Викторович, Sizov Veniamin), 

24.05.1958 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

332905727957. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

80.  Хасанов Радік Шавкятович (Хасанов 

Радик Шавкятович, Khasanov Radik), 

30.07.1955 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

164802199903. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

81.  Коробков Сергій Миколайович 

(Коробков Сергей Николаевич, 

Korobkov Sergei), 03.02.1979 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772903253017. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

82.  Ненартович Микола Едуардович 

(Ненартович Николай Эдуардович, 

Nenartovich Nikolai), 24.08.1945 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773400680818. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

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 

83.  Поволяєв Петро Андрійович (Поволяев 

Петр Андреевич, Povoliaev Petr), 

13.07.1950 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

420525354229. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 
перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

84.  Боєв Владислав Ілліч (Боев Владислав 

Ильич, Boev Vladislav), 19.07.1950 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 710300400140. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

85.  Казаков Сергій Іванович (Казаков 

Сергей Иванович, Kazakov Sergei), 

07.10.1950 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

710600558360. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

86.  Шуляков Олександр Васильович 

(Шуляков Александр Васильевич, 

Shuliakov Aleksandr), 24.11.1965 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772797814910. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

87.  Дерновий Олександр Михайлович 

(Дерновой Александр Михайлович, 

Dernovoi Aleksandr), 30.08.1970 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772705464471. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

88.  Вислогузов Олексій Анатолійович 

(Вислогузов Алексей Анатольевич, 

Visloguzov Aleksei), 17.11.1973 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 710303766569. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

89.  Тюков Петро Олександрович (Тюков 

Петр Александрович, Tiukov Petr), 

28.08.1976 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

773404089652. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

90.  Бахно Олександр Львович (Бахно 

Александр Львович, Bakhno Aleksandr), 

31.07.1973 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

710702868259. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

91.  Баришев Максим Адольфович 

(Барышев Максим Адольфович, 

Baryshev Maksim), 15.04.1968 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 402710226529. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 
перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

92.  Фокін Леонід Сергійович (Фокин 

Леонид Сергеевич, Fokin Leonid), 

03.10.1948 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

710702867512. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

93.  Тимофєєв Юрій Вікторович (Тимофеев 

Юрий Викторович, Timofeev Iurii), 

05.12.1965 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); 

 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

94.  Чернов Іван Олександрович (Чернов 

Иван Александрович, Chernov Ivan), 

16.07.1986 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

710304410090. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

95.  Новогородова Людмила Вікторівна 

(Новогородова Людмила Викторовна, 

Novogorodova Liudmila), 02.09.1976 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 710300725451. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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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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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

96.  Угрімов Олексій Михайлович (Угримов 

Алексей Михайлович, Ugrimov Aleksei), 

18.07.1983 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

710605271724. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

97.  Дживанширян Роберт Леонович 

(Дживанширян Роберт Леонович, 

Dzhivanshirian Robert), 03.08.1989 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 263214451183. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

98.  Казазаєв Андрій Петрович (Казазаев 

Андрей Петрович, Kazazaev Andrei), 

19.11.1964 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

330515309950. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

99.  Трубяков В'ячеслав Володимирович 

(Трубяков Вячеслав Владимирович, 

Trubiakov Viacheslav), 03.05.1963 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 330501877826. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 
перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

100.  Фомін Сергій Валерійович (Фомин 

Сергей Валерьевич, Fomin Sergei), 

16.03.1966 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

771305645023. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

101.  Корицький Юрій Анатолійович 

(Корицкий Юрий Анатольевич, Koritskii 

Iurii), 18.01.1977 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 773717832900. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

102.  Павленко Микола Серафимович 

(Павленко Николай Серафимович, 

Pavlenko Nikolai), 14.09.1952 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 771400377134. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

103.  Савельєв Владислав Юрійович 

(Савельев Владислав Юрьевич, Savelev 

Vladislav), 12.07.1957 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 691502250867. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

104.  Чечиков Ігор Валерійович (Чечиков 

Игорь Валерьевич, Chechikov Igor), 

06.05.1976 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

773212192254. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

105.  Ілізіров Ервін Равінойович (Илизиров 

Эрвин Равиноевич, Ilizirov Ervin), 

26.01.1981 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

771401923562. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

106.  Пахоменко Олексій Володимирович 

(Пахоменко Алексей Владимирович, 

Pakhomenko Aleksei), 28.08.1972 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 632200967108. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

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 

107.  Порхачов Микола Володимирович 

(Порхачев Николай Владимирович, 

Porkhachev Nikolai), 27.09.1979 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 770902376809. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 
перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

108.  Фролов Микола Олексійович (Фролов 

Николай Алексеевич, Frolov Nikolai), 

23.03.1979 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 – 

026200934403. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

109.  Кузнецов Олександр Олексійович 

(Кузнецов Александр Алексеевич, 

Kuznetsov Aleksandr), 27.06.1960 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773200548065. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 
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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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

110.  Попков Денис Володимирович (Попков 

Денис Владимирович, Popkov Denis), 

25.12.1971 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

770405370395. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

десять років 



 

97 

Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

111.  Легезо Сергій Леонардович (Легезо 

Сергей Леонардович, Legezo Sergei), 

24.07.1953 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

773400698710. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 
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7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

112.  Тезієв Руслан Адильгерійович (Тезиев 

Руслан Адильгереевич, Teziev Ruslan), 

19.01.1959 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

390505425265. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
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8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

113.  Чурін Сергій Сергійович  

(Чурин Сергей Сергеевич, Churin 

Sergei), 12.04.1967 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 602706229177. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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); 
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9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

114.  Русов Сергій Вікторович  

(Русов Сергей Викторович,  

Rusov Sergei), 26.07.1956 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772773601454. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 
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Строк 

застосування 

115.  Вілков Сергій Валерійович (Вилков 

Сергей Валерьевич, Vilkov Sergei), 

01.10.1970 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

770474430207. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 
перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

116.  Богатиков Сергій Анатолійович 

(Богатиков Сергей Анатольевич, 

Bogatikov Sergei), 04.08.1972 р.н., 

громадянин 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 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 770304117100. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

117.  Коробко Володимир Петрович (Коробко 

Владимир Петрович, Korobko Vladimir), 

25.08.1970 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

662303276415. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

118.  Жуйков Сергій Вікторович (Жуйков 

Сергей Викторович, Zhuikov Sergei), 

11.07.1954 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

772975006585. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

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 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

119.  Михайлов Сергій Семенович (Михайлов 

Сергей Семёнович, Mikhailov Sergei), 

12.06.1978 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

633000431752. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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  
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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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

120.  Косий Костянтин Сергійович  

(Косый Константин Сергеевич,  

Kosyi Konstantin), 06.12.1987 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773372925020. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

121.  Гаврилова Наталія Юріївна  

(Гаврилова Наталья Юрьевна,  

Gavrilova Natalia), 09.11.1974 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 183202756085. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

122.  Афанасьєв Ігор Юрійович (Афанасьев 

Игорь Юрьевич, Afanasev Igor), 

07.09.1968 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

772375218154. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

123.  Ємельянов Олег Борисович (Емельянов 

Олег Борисович, Emelianov Oleg), 

30.11.1967 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

660604994960. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 
перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

124.  Баранов Олександр Миколайович 

(Баранов Александр Николаевич, 

Baranov Aleksandr), 20.11.1972 р.н., 

громадянин 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 
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№ 

з/п 

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 – 662305814154. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

125.  Ковальов Павло Анатолійович (Ковалев 

Павел Анатольевич, Kovalev Pavel), 

07.12.1978 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

526200090707. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

126.  Закамєнних Георгій Іванович 

(Закаменных Георгий Иванович, 

Zakamennykh Georgii), 30.04.1953 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 525900610942. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

десять років 
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№ 

з/п 
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Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

127.  Крижин Олексій Васильович (Крыжин 

Алексей Васильевич, Kryzhin Aleksei), 

18.03.1956 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

525700727005. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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 
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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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

128.  Семизоров Дмитро Юрійович 

(Семизоров Дмитрий Юрьевич, 

Semizorov Dmitrii), 25.01.1966 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 504016713047. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона 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 
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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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

129.  Терликов Андрій Леонідович (Терликов 

Андрей Леонидович, Terlikov Andrei), 

22.02.1962 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

662317683996. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 



 

114 

Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

130.  Скоропупов Дмитро Олександрович 

(Скоропупов Дмитрий Александрович, 

Skoropupov Dmitrii), 24.12.1972 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 662305463548. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 
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№ 

з/п 
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Строк 

застосування 

131.  Козишкурт Валерій Йосипович 

(Козишкурт Валерий Иосифович, 

Kozishkurt Valerii), 06.07.1941 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 781605648470. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 
перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

132.  Чепурнов Роман Володимирович 

(Чепурнов Роман Владимирович, 

Chepurnov Roman), 26.04.1968 р.н., 

громадянин 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 
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№ 
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застосування 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 780517310792. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

133.  Глухов Олексій Володимирович 

(Глухов Алексей Владимирович, 

Glukhov Aleksei), 19.03.1973 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 212500500487. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню 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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№ 
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Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

134.  Князєв Микола Іванович (Князев 

Николай Иванович, Kniazev Nikolai), 

29.10.1977 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

662304699501. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

135.  Потьомкін Едуард Борисович 

(Потемкин Эдуард Борисович, Potemkin 

Eduard), 02.08.1964 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 781001755006. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

136.  Бранчугов Віктор Вікторович 

(Бранчугов Виктор Викторович, 

Branchhugov Viktor), 29.07.1963 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773118445268. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

137.  Іванов Олександр Володимирович 

(Иванов Александр Владимирович, 

Ivanov Aleksandr), 04.01.1959 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773100938456. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

138.  Гусєв Микола Анатолійович  

(Гусев Николай Анатольевич, Gusev 

Nikolai), 13.12.1956 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 772647099114. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

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 

139.  Гусаров Сергій Миколайович (Гусаров 

Сергей Николаевич, Gusarov Sergei), 

29.08.1959 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

631302671299. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 
перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

140.  Кузнецов Ігор Олександрович 

(Кузнецов Игорь Александрович, 

Kuznetsov Igor), 04.06.1960 р.н., 

громадянин 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 
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№ 

з/п 

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 – 524927227580. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

141.  Гоєв Микола Васильович  

(Гоев Николай Васильевич, Goev 

Nikolai), 20.09.1944 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 622802934618. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

142.  Хакімов Бехруз Хамідович (Хакимов 

Бехруз Хамидович, Khakimov Bekhruz), 

23.12.1964 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

773312033762. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

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 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

143.  Слинько Костянтин Володимирович 

(Слинько Константин Владимирович, 

Slinko Konstantin), 30.08.1982 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 615418957823. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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  
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

144.  Камєнцев Олексій В'ячеславович 

(Каменцев Алексей Вячеславович, 

Kamentsev Aleksei), 20.02.1976 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 730202265103. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона 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, 
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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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

145.  Горяєв Андрій Миколайович (Горяев 

Андрей Николаевич, Goriaev Andrei), 

27.08.1974 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); 

десять років 
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№ 

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

Строк 

застосування 

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

146.  Дергачов Олександр Анатолійович 

(Дергачёв Александр Анатольевич, 

Dergachev Aleksandr), 14.01.1962 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 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

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 

147.  Широков Павло Олексійович (Широков 

Павел Алексеевич, Shirokov Pavel), 

20.10.1955 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

148.  Ломаєв Володимир Іванович (Ломаев 

Владимир Иванович, Lomaev Vladimir), 

20.10.1950 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 – 

590700870674. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

149.  Чунаєв Володимир Юрійович (Чунаев 

Владимир Юрьевич, Chunaev Vladimir), 

03.06.1959 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

590601427207. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

150.  Хакімов Равіль Рашидович (Хакимов 

Равиль Рашидович, Khakimov Ravil), 

31.08.1978 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

161100084014. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

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 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

151.  Федоров Олексій Інокентійович 

(Федоров Алексей Иннокентьевич, 

Fedorov Aleksei), 14.04.1952 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773115691579. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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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№ 
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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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

152.  Шаріпов Роніс Накіпович (Шарипов 

Ронис Накипович, Sharipov Ronis), 

05.05.1966 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

165715143110. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона 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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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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

153.  Семененко Микола Павлович 

(Семененко Николай Павлович, 

Semenenko Nikolai), 24.02.1960 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 771200939996. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

154.  Занорін Сергій Михайлович (Занорин 

Сергей Михайлович, Zanorin Sergei), 

19.09.1954 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

615422820807. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 



 

136 

Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

155.  Бойцова Ольга Олександрівна (Бойцова 

Ольга Александровна, Boitsova Olga), 

28.06.1983 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

772903502802. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 
перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

156.  Кузьменко Олег Леонідович (Кузьменко 

Олег Леонидович, Kuzmenko Oleg), 

31.01.1953 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

183500741831. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

157.  Норенко Євген Іванович (Норенко 

Евгений Иванович, Norenko Evgenii), 

10.05.1972 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

250814125550. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

158.  Черняховський Євген Михайлович 

(Черняховский Евгений Михайлович, 

Cherniakhovskii Evgenii), 24.11.1949 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773001924068. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

159.  Зіятдінов Фаніл Газісович (Зиятдинов 

Фанил Газисович, Ziiatdinov Fanil), 

29.01.1951 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

183504080445. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

160.  Ніколаєв Андрій Володимирович 

(Николаев Андрей Владимирович, 

Nikolaev Andrei), 05.06.1966 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 183311334118. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

161.  Виноградов Дмитро Юрійович 

(Виноградов Дмитрий Юрьевич, 

Vinogradov Dmitrii), 17.06.1970 р.н., 

громадянин Російської Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

162.  Кабанов Михайло Юрійович (Кабанов 

Михаил Юрьевич, Kabanov Mikhail), 

06.06.1963 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

771804473605. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

163.  Іванов Сергій Олексійович (Иванов 

Сергей Алексеевич, Ivanov Sergei), 

01.01.1960 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

713002342466. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 
перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

164.  Бузинов Андрій Володимирович 

(Бузинов Андрей Владимирович, 

Buzinov Andrei), 14.04.1980 р.н., 

громадянин 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 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 312324962849. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

165.  Нейгебауер Олександр Юрійович 

(Нейгебауэр Александр Юрьевич, 

Neigebauer Aleksandr), 14.07.1975 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); 

 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

166.  Поллиєва Джахан Реджепівна 

(Поллыева Джахан Реджеповна, 

Pollyeva Dzhakhan), 15.04.1960 р.н., 

громадянка Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773404497210. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

167.  Федоров Валерій Петрович  

(Федоров Валерий Петрович,  

Fedorov Valerii), 12.07.1958 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; 

 

 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

168.  Бузаков Олександр Сергійович (Бузаков 

Александр Сергеевич, Buzakov 

Aleksandr), 07.07.1956 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 782605292754. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

169.  Кулаков Володимир Вікторович 

(Кулаков Владимир Викторович, 

Kulakov Vladimir), 07.08.1958 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 781704600503. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

170.  Степанов Дмитро Анатолійович 

(Степанов Дмитрий Анатольевич, 

Stepanov Dmitrii), 10.04.1973 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 525816176357. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

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 

171.  Кадилов Олексій Васильович (Кадилов 

Алексей Васильевич, Kadilov Aleksei), 

01.10.1952 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

782610221420. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 
перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

172.  Завєйборода Сергій Геннадійович 

(Завейборода Сергей Геннадьевич, 

Zaveiboroda Sergei), 16.09.1963 р.н., 

громадянин 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 
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№ 

з/п 

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 – 890102086616. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

173.  Куцицький Андрій Валентинович 

(Куцицкий Андрей Валентинович, 

Kutsitskii Andrei), 14.01.1960 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 780107072142. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

174.  Соловйов Олександр Сергійович 

(Соловьев Александр Сергеевич, 

Solovev Aleksandr), 15.09.1974 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 780405002704. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 
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Строк 

застосування 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

175.  Тариця Георгій Васильович (Тарица 

Георгий Васильевич, Taritsa Georgii), 

11.03.1961 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

780151221918. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 
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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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

176.  Проскуряков Кирило Євгенович 

(Проскуряков Кирилл Евгеньевич, 

Proskuriakov Kirill), 20.03.1977 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 780106066890. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона 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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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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

177.  Падалка Андрій Віталійович (Падалка 

Андрей Витальевич, Padalka Andrei), 

27.10.1977 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); 

десять років 
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№ 
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Строк 

застосування 

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

178.  Бєлоєв Анатолій Володимирович 

(Белоев Анатолий Владимирович, 

Beloev Anatolii), 18.10.1958 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 781400845460. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 
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№ 
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Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

179.  Нігметьянов Айдар Радікович 

(Нигметьянов Айдар Радикович, 

Nigmetianov Aidar), 19.03.1966 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 331600889214. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 
перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

180.  Озерова Ольга Вадимівна (Озерова 

Ольга Вадимовна, Ozerova Olga), 

31.10.1964 р.н., громадянка 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 – 

774390040705. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

181.  Трохимчук Дмитро Борисович 

(Трохимчук Дмитрий Борисович, 

Trokhimchuk Dmitrii), 08.10.1971 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 771472027019. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

182.  Бекасов Андрій Вікторович (Бекасов 

Андрей Викторович, Bekasov Andrei), 

26.01.1977 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

511300494271. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

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 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

183.  Задворов Олександр Вікторович 

(Задворов Александр Викторович, 

Zadvorov Aleksandr), 22.06.1956 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; 

 

 

десять років 
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№ 

з/п 
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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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

184.  Кузнецов Євген Якович (Кузнецов 

Евгений Яковлевич, Kuznetsov Evgenii), 

16.12.1981 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

526311677699. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона 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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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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

185.  Бєлоцерковський Борис Михайлович 

(Белоцерковский Борис Михайлович, 

Belotserkovskii Boris), 01.07.1953 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); 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

186.  Вавілов Олег Віталійович (Вавилов 

Олег Витальевич, Vavilov Oleg), 

18.09.1958 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 



 

164 

Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

187.  Вєдров Олександр Анатолійович 

(Ведров Александр Анатольевич, 

Vedrov Aleksandr), 16.04.1970 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 781601153204. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 
перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

188.  Дзіркалн В'ячеслав Карлович (Дзиркалн 

Вячеслав Карлович, Dzirkaln 

Viacheslav), 06.08.1954 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 



 

165 

Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

189.  Захряпін Микола Юрійович (Захряпин 

Николай Юрьевич, Zakhriapin Nikolai), 

27.04.1963 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); 

 

десять років 



 

166 

Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

190.  Князєв Віталій Іванович (Князев 

Виталий Иванович, Kniazev Vitalii), 

17.04.1938 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, 

десять років 



 

167 

Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 
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Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

191.  Нескородов Віталій Володимирович 

(Нескородов Виталий Владимирович, 

Neskorodov Vitalii), 22.08.1966 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773120717279. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

192.  Савицький Дмитро Володимирович 

(Савицкий Дмитрий Владимирович, 

Savitskii Dmitrii), 24.10.1962 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 773114689062. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

193.  Созінов Павло Олексійович  

(Созинов Павел Алексеевич,  

Sozinov Pavel), 26.10.1959 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); 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

194.  Улумбеков Рустам Фарідович 

(Улумбеков Рустам Фаридович, 

Ulumbekov Rustam), 10.05.1966 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

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 

195.  Шилов Олег Олександрович  

(Шилов Олег Александрович,  

Shilov Oleg), 17.02.1971 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 692500136007. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 
перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

196.  Агеєв Євген Герасимович (Агеев 

Евгений Герасимович, Ageev Evgenii), 

25.02.1961 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

470308078333. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

197.  Карапетов Ігор Григорович (Карапетов 

Игорь Григорьевич, Karapetov Igor), 

28.02.1968 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); 

 

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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

198.  Сарданов Вадим Олександрович 

(Сарданов Вадим Александрович, 

Sardanov Vadim), 14.12.1975 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 752404428886. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

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 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

199.  Кобус Віктор Вікторович (Кобус 

Виктор Викторович, Kobus Viktor), 

11.11.1959 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

752402203630. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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 



 

175 

Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

200.  Смоляков Анатолій Андрійович 

(Смоляков Анатолий Андреевич, 

Smoliakov Anatolii), 09.08.1951 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772973521679. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

201.  Петраков Андрій Олексійович 

(Петраков Андрей Алексеевич, Petrakov 

Andrei), 17.02.1963 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 402906498407. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

202.  Кадацький Василь Миколайович 

(Кадацкий Василий Николаевич, 

Kadatskii Vasilii), 01.01.1952 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

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 

203.  Кушнерьов Дмитро Васильович 

(Кушнерев Дмитрий Васильевич, 

Kushnerev Dmitrii), 23.08.1955 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

204.  Липовський Ігор Геннадійович 

(Липовский Игорь Геннадьевич, 

Lipovskii Igor), 23.01.1954 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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№ 

з/п 

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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

205.  Каратаєв Олександр Олександрович 

(Каратаев Александр Александрович, 

Karataev Aleksandr), 13.11.1980 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); 

 

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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

206.  Пономарьов Сергій Олексійович 

(Пономарёв Сергей Алексеевич, 

Ponomarev Sergei), 12.05.1954 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772972229544. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

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 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

207.  Айгінін Альберт Альбертович (Айгинин 

Альберт Альбертович, Aiginin Albert), 

28.07.1969 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

504708760458. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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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№ 
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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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

208.  Рєзников Михайло Сергійович 

(Резников Михаил Сергеевич, Reznikov 

Mikhail), 03.05.1958 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 744904215361. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона 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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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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

209.  Гаценко Олександр Пилипович 

(Гаценко Александр Филиппович, 

Gatsenko Aleksandr), 22.03.1955 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 402700911317. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

210.  Кузьменко Віталій Юрійович 

(Кузьменко Виталий Юрьевич, 

Kuzmenko Vitalii), 22.01.1971 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 366510784303. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 
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№ 
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Строк 

застосування 

211.  Корольов Вадим Володимирович 

(Королёв Вадим Владимирович,  

Korolev Vadim), 25.10.1969 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

212.  Карпов Ярослав Юрійович (Карпов 

Ярослав Юрьевич, Karpov Iaroslav), 

14.07.1971 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

773112404681. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

213.  Болюх Володимир Миколайович 

(Болюх Владимир Николаевич, Boliukh 

Vladimir), 04.01.1954 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 990101744978. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

214.  Чиркін Дмитро Миколайович (Чиркин 

Дмитрий Николаевич, Chirkin Dmitrii), 

02.05.1976 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

505301317090. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

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 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

215.  Петров Максим Валерійович (Петров 

Максим Валерьевич, Petrov Maksim), 

23.06.1976 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

590301307815. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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  
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посада / професійна діяльність 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

216.  Вернигора Андрій Петрович (Вернигора 

Андрей Петрович, Vernigora Andrei), 

26.10.1960 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; 

 

десять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 
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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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

217.  Власов Юрій Веніамінович (Власов 

Юрий Вениаминович, Vlasov Iurii), 

09.12.1959 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

773575069141. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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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Прізвище, ім'я, по батькові, 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

218.  Шуригін Віктор Олександрович 

(Шурыгин Виктор Александрович, 

Shurygin Viktor), 23.12.1945 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 344402967328. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

219.  Іванов Роман Германович (Иванов 

Роман Германович, Ivanov Roman), 

31.07.1984 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

772703152639. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 
перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

220.  Скоріна Жанна Миколаївна (Скорина 

Жанна Николаевна, Skorina Zhanna), 

03.08.1969 р.н., громадянка 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

860700037831. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

221.  Шибітов Андрій Борисович (Шибитов 

Андрей Борисович, Shibitov Andrei), 

21.06.1961 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); 

 

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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

222.  Цатуров Герберт Робертович (Цатуров 

Герберт Робертович, Tsaturov Gerbert), 

20.05.1941 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

470602231378. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

десять років 



 

195 

Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

223.  Фрагакос Антон Володимирович 

(Фрагакос Антон Владимирович, 

Fragakos Anton), 18.08.1983 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 561701975400. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

224.  Італьянцев Сергій Анатолійович 

(Итальянцев Сергей Анатольевич, 

Italiantsev Sergei), 16.04.1960 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 525703617025. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона 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  
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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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

225.  Зубахін Олег Вікторович  

(Зубахин Олег Викторович,  

Zubakhin Oleg), 12.09.1963 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 253903388066. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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  
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Строк 

застосування 

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

226.  Лазарев Геннадій Інокентійович 

(Лазарев Геннадий Иннокентьевич, 

Lazarev Gennadii), 08.09.1948 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 254002677949. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 
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№ 
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Строк 

застосування 

227.  Лазарев Інокентій Геннадійович 

(Лазарев Иннокентий Геннадьевич, 

Lazarev Innokentii), 24.05.1975 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 254000208211. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 
перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

228.  Мірошниченко Андрій Ігорьович 

(Мирошниченко Андрей Игоревич, 

Miroshnichenko Andrei), 09.08.1974 р.н., 

громадянин 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 
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№ 
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застосування 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 254001891202. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

229.  Лисенко Олександр Борисович 

(Лысенко Александр Борисович, 

Lysenko Aleksandr), 20.11.1967 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 253804588089. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню 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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Строк 
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4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

230.  Василенко Валерій Володимирович 

(Василенко Валерий Владимирович, 

Vasilenko Valerii), 13.08.1949 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 253604535058. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

десять років 
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анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

231.  Трушкін Валерій Павлович (Трушкин 

Валерий Павлович, Trushkin Valerii), 

14.06.1960 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

470501303700. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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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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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

232.  Мотренко Петро Данилович (Мотренко 

Петр Данилович, Motrenko Petr), 

20.03.1958 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

616509027908. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
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8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

233.  Дронов Євген Анатолійович  

(Дронов Евгений Анатольевич,  

Dronov Evgenii), 20.10.1947 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 710600768047. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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); 
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9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

234.  Шляхтенко Олександр Васильович 

(Шляхтенко Александр Васильевич, 

Shliakhtenko Aleksandr), 26.04.1949 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 781400242408. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
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235.  Адамія Давид Арчілович (Адамия 

Давид Арчилович, Adamiia David), 

11.08.1983 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

236.  Флусов Віктор Анатолійович (Флусов 

Виктор Анатольевич, Flusov Viktor), 

15.05.1975 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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Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

232203832059. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

237.  Чирков Віктор Вікторович (Чирков 

Виктор Викторович, Chirkov Viktor), 

08.09.1959 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); 
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Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

238.  Глухов Віктор Юрійович (Глухов 

Виктор Юрьевич, Glukhov Viktor), 

05.01.1976 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

511200658078. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

десять років 
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№ 
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Строк 

застосування 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

239.  Панін Олексій Валентинович (Панин 

Алексей Валентинович, Panin Aleksei), 

09.11.1970 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

165400755768. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 
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7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

240.  Зінов'єв Олександр Олександрович 

(Зиновьев Александр Александрович, 

Zinovev Aleksandr), 07.01.1964 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 710602436921. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
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8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

241.  Козлов Сергій Юрійович  

(Козлов Сергей Юрьевич,  

Kozlov Sergei), 05.04.1973 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 330501709194. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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); 
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9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

242.  Леонов Дмитро Володимирович 

(Леонов Дмитрий Владимирович, 

Leonov Dmitrii), 26.07.1971 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 744400422369. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
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243.  Шапошников Дмитро Сергійович 

(Шапошников Дмитрий Сергеевич, 

Shaposhnikov Dmitrii), 25.02.1979 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 381403600393. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 
перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

244.  Гришин Андрій Вікторович (Гришин 

Андрей Викторович, Grishin Andrei), 

13.09.1972 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

772204861365. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

245.  Даутов Валерій Валентинович (Даутов 

Валерий Валентинович, Dautov Valerii), 

26.09.1969 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

771300383303. 

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

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

246.  Джепа Дмитро Сергійович (Джепа 

Дмитрий Сергеевич, Dzhepa Dmitrii), 

02.12.1979 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

781606080292. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 
перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

247.  Флусов Олег Анатолійович (Флусов 

Олег Анатольевич, Flusov Oleg), 

14.09.1972 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

471900253058. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

248.  Токуленко Геннадій Гаврилович 

(Токуленко Геннадий Гаврилович, 

Tokulenko Gennadii), 30.11.1947 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); 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

249.  Леонтьєва Тамара Іванівна (Леонтьева 

Тамара Ивановна, Leonteva Tamara), 

24.02.1941 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

253696668680. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

250.  Мірошниченко Ігор Іванович 

(Мирошниченко Игорь Иванович, 

Miroshnichenko Igor), 08.07.1948 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 254001891379. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 
перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

251.  Жиронкіна Любов Іванівна (Жиронкина 

Любовь Ивановна, Zhironkina Liubov), 

30.07.1960 р.н., громадянка 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 
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посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

253705796345. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

252.  Єлатонцев Микола Анатолійович 

(Елатонцев Николай Анатольевич, 

Elatontsev Nikolai), 07.05.1977 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 253709976317. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню 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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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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

253.  Катишев Володимир Сергійович 

(Катышев Владимир Сергеевич, 

Katyshev Vladimir), 04.11.1982 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 525622420285. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

десять років 
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застосування 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

254.  Андреєв Андрій Валерійович (Андреев 

Андрей Валериевич, Andreev Andrei), 

03.03.1962 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

771572157170. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 
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7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

255.  Агаджані Саїд Ара Джані (Агаджани 

Саид Ара Джани, Aghajani Saeed Ara 

Jani), 03.04.1969 р.н., громадянин 

Ісламської Республіки Іран. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
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8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

256.  Заргар Теграні Мохаммад Ебрагім 

(Заргар Теграни Мохаммад Эбрагим, 

Zargar Tegrani Mohammad Ebraghim), 

16.09.1983 р.н., громадянин Ісламської 

Республіки Іран, національний 

ідентифікаційний номер – 0070235759. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 
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Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

257.  Мехрабі Абдолла (Мехраби Абдолла, 

Mehrabi Abdollah), 22.12.1961 р.н., 

громадянин Ісламської Республіки Іран, 

національний ідентифікаційний номер – 

1229632603. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 
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№ 
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Строк 

застосування 

258.  Абуталебі Юсеф (Абуталеби Юсеф, 

Abutalebi Yousef), 29.05.1983 р.н., 

громадянин Ісламської Республіки Іран, 

національний ідентифікаційний номер – 

0384284094. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 
перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

259.  Хейдарі Рахматолла (Хейдари 

Рахматолла, Heidari Rahmatollah), 

22.09.1985 р.н., громадянин Ісламської 

Республіки Іран, національний 

ідентифікаційний номер – 2392019630. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також 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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№ 
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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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

260.  Багері Мохаммад Хосейн (Багери 

Мохаммад Хосейн, Bageri Mohammad), 

1960 р.н., громадянин Ісламської 

Республіки Іран. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню 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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4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

261.  Туркова Маргарита Павлівна (Туркова 

Маргарита Павловна, Turkova 

Margarita), 03.06.1974 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, 

десять років 
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анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

262.  Маляров Андрій Олександрович 

(Маляров Андрей Александрович, 

Maliarov Andrei), 23.02.1964 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 770174269589. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 
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7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

263.  Купріянов Сергій Олексійович 

(Куприянов Сергей Алексеевич, 

Kupriianov Sergei), 19.04.1962 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 503213503696. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

264.  Аверін Дмитро Олексійович (Аверин 

Дмитрий Алексеевич, Averin Dmitrii), 

16.07.1986 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); 

десять років 
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9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

265.  Кутиков Володимир Володимирович 

(Кутиков Владимир Владимирович, 

Kutikov Vladimir), 08.10.1955 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772370361351. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 
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266.  Фадєєв Дмитро Володимирович 

(Фадеев Дмитрий Владимирович, 

Fadeev Dmitrii), 13.12.1981 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 333411964780. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 
перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

267.  Павлов Андрій Олександрович (Павлов 

Андрей Александрович, Pavlov Andrei), 

01.10.1970 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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Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

550202841435. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

268.  Андреєв Георгій Іванович (Андреев 

Георгий Иванович, Andreiev Georgii), 

20.12.1954 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

690500350504. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню 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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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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

269.  Абубекиров Рашит Рахматулович 

(Абубекиров Рашит Рахматулович, 

Abubekirov Rashit), 29.05.1977 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 165011698620. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

десять років 
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анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

270.  Терентьєв Олексій Васильович 

(Терентьев Алексей Васильевич, 

Terentiev Aleksei), 26.10.1950 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 781423758615. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

271.  Балашов Борис Валентинович (Балашов 

Борис Валентинович, Balashov Boris), 

11.05.1966 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

780430999560. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

272.  Іванов Роман В'ячеславович (Иванов 

Роман Вячеславович, Ivanov Roman), 

21.10.1973 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

782508293689. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

273.  Ханов Едуард Борисович  

(Ханов Эдуард Борисович,  

Khanov Eduard), 20.01.1970 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 780430999634. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

274.  Царик Олег Володимирович (Царик 

Олег Владимирович, Tsarik Oleg), 

05.08.1975 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

780432838287. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 
перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

275.  Шишков В'ячеслав Олександрович 

(Шишков Вячеслав Александрович, 

Shishkov Viacheslav), 03.10.1975 р.н., 

громадянин 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 
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Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 780431459550. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

276.  Олєйник Дмитро Миколайович 

(Олейник Дмитрий Николаевич, Oleinik 

Dmitrii), 04.02.1974 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 771807011373. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню 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 
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(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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

277.  Ляшенко Сергій Миколайович 

(Ляшенко Сергей Николаевич, 

Liashenko Sergei), 23.10.1967 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 772324960262. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

десять років 
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анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

278.  Денисов Віктор Федорович (Денисов 

Виктор Федорович, Denisov Viktor), 

14.06.1948 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

773103272439. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 
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7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

279.  Ситнов Анатолій Петрович (Ситнов 

Анатолий Петрович, Sitnov Anatolii), 

01.12.1944 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

773125133975. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
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8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

280.  Башар Хафез аль-Асад  

(Bashar Hafez al-Asad), 11.11.1965 р.н., 

громадянин Сирійської Арабської 

Республіки. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 
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9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

281.  Хусейн Арнус (Husein Arnus),  

1953 р.н., громадянин Сирійської 

Арабської Республіки.  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

десять років 
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282.  Фейсал аль-Мікдад (Feisal аl-Mikdad), 

05.02.1954 р.н., громадянин Сирійської 

Арабської Республіки. 

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

десять років 

283.  Шарафі Масуд Ядуллах  

(Sharafi Masoud Yadullah),  

09.09.1970 р.н., громадянин Ісламської 

Республіки Іран. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

284.  Джума Аббас Мохаммадович (Джума 

Аббас Мохаммадович, Dzhuma Abbas), 

10.07.1993 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

772861893037. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню 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 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

285.  Срабіонов Тігран Христофорович 

(Срабионов Тигран Христофорович, 

Srabionov Tigran), 17.04.1986 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 616612346320. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

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 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

286.  Шебакпольський Михайло Феліксович 

(Шебакпольский Михаил Феликсович, 

Shebakpolskii Mikhail), 05.08.1958 р.н., 

громадянин Російської Федерації. 

1) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

 

 

п'ять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та 

спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та 

іноземними юридичними особами; 

9) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

10) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення 

договорів чи угод; 

11) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

12) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

Законом (зупинення операцій за рахунками фізичної особи; заборона 

укладення договорів та вчинення правочинів).  

 

287.  Комогорцев Андрій Сергійович 

(Комогорцев Андрей Сергеевич, 

Komogortsev Andrei), 29.06.1977 р.н., 

громадянин Російської Федерації. 

1) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

8) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та 

спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та 

іноземними юридичними особами; 

п'ять років 



 

252 

Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

10) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення 

договорів чи угод; 

11) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

12) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

Законом (зупинення операцій за рахунками фізичної особи; заборона 

укладення договорів та вчинення правочинів).  

 

288.  Артем'єв Сергій Миколайович 

(Артемьев Сергей Николаевич,  

Artemev Sergei), 09.08.1982 р.н., 

громадянин Російської Федерації. 

1) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

8) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та 

спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та 

іноземними юридичними особами; 

9) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

 

п'ять років 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення 

договорів чи угод; 

11) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

12) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

Законом (зупинення операцій за рахунками фізичної особи; заборона 

укладення договорів та вчинення правочинів).  

 

289.  Пономарьов Леонід Іванович 

(Пономарев Леонид Иванович, 

Ponomarev Leonid), 21.07.1949 р.н., 

громадянин Російської Федерації. 

1) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

8) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та 

спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та 

іноземними юридичними особами; 

9) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

10) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення 

договорів чи угод; 

 

п'ять років 
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11) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

12) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

Законом (зупинення операцій за рахунками фізичної особи; заборона 

укладення договорів та вчинення правочинів).  

 

290.  Іванов Володимир Михайлович  

(Иванов Владимир Михайлович,  

Ivanov Vladimir), 17.06.1960 р.н., 

громадянин Російської Федерації.  

1) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

8) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та 

спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та 

іноземними юридичними особами; 

9) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

10) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення 

договорів чи угод; 

11) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

12) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

 

п'ять років 
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13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

Законом (зупинення операцій за рахунками фізичної особи; заборона 

укладення договорів та вчинення правочинів).  

 

291.  Умецький Ілля Миколайович (Умецкий 

Илья Николаевич, Umetskii Ilia), 

04.06.1970 р.н., громадянин Російської 

Федерації. 

1) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

8) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та 

спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та 

іноземними юридичними особами; 

9) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

10) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення 

договорів чи угод; 

11) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

12) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

Законом (зупинення операцій за рахунками фізичної особи; заборона 

укладення договорів та вчинення правочинів).  

п'ять років 



 

256 

Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, 

ідентифікаційні дані  

(дата народження, громадянство), 

посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

292.  Добров Вадим Сергійович (Добров 

Вадим Сергеевич, Dobrov Vadim) 

10.07.1963 р.н., громадянин Російської 

Федерації. 

1) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 
перевезень територією України (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами; 
6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 
7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
8) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та 
спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та 
іноземними юридичними особами; 
9) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
10) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення 
договорів чи угод; 
11) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 
12) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 
Законом (зупинення операцій за рахунками фізичної особи; заборона 
укладення договорів та вчинення правочинів).  
 

п'ять років 

293.  Масалов Владислав Євгенович 

(Масалов Владислав Евгеньевич, 

Masalov Vladislav), 24.07.1970 р.н., 

громадянин Російської Федерації. 

1) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

п'ять років 
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4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

8) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та 

спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та 

іноземними юридичними особами; 

9) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

10) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення 

договорів чи угод; 

11) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

12) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

Законом (зупинення операцій за рахунками фізичної особи; заборона 

укладення договорів та вчинення правочинів).  

 

294.  Біжев Айтеч Магамедович (Бижев 

Айтеч Магамедович, Bizhev Aitech), 

05.10.1950 р.н., громадянин Російської 

Федерації.  

1) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

п'ять років 
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анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

8) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та 

спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та 

іноземними юридичними особами; 

9) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

10) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення 

договорів чи угод; 

11) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

12) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

Законом (зупинення операцій за рахунками фізичної особи; заборона 

укладення договорів та вчинення правочинів).  

 

295.  Буров Юрій Олександрович (Буров 

Юрий Александрович, Burov Iurii), 

06.10.1963 р.н., громадянин Російської 

Федерації. 

1) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

 

п'ять років 
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6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

8) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та 

спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та 

іноземними юридичними особами; 

9) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

10) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення 

договорів чи угод; 

11) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

12) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

Законом (зупинення операцій за рахунками фізичної особи; заборона 

укладення договорів та вчинення правочинів).  

 

296.  Коркішко Юрій Миколайович 

(Коркишко Юрий Николаевич, 

Korkishko Iurii), 24.08.1964 р.н., 

громадянин Російської Федерації. 

1) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

п'ять років 



 

260 

Продовження додатка 1 
 

№ 

з/п 
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посада / професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

8) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та 

спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та 

іноземними юридичними особами; 

9) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

10) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення 

договорів чи угод; 

11) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

12) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

Законом (зупинення операцій за рахунками фізичної особи; заборона 

укладення договорів та вчинення правочинів).  

 

297.  Слоболінський Віктор Володимирович 

(Слоболинский Виктор Владимирович, 

Slobolinskii Viktor), 21.09.1961 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

громадянин України, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 911006910930, відомості 

згідно з Державним реєстром фізичних 

осіб – платників податків України: 

реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2254408858. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

 

п'ять років 
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№ 

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

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і 

використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у 

власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у 

інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом 

(повна заборона); 

13) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника 

міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент 

іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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Строк 

застосування 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

17) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

18) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та 

спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та 

іноземними юридичними особами; 

19) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

20) припинення дії міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких 

надана Верховною Радою України; 

21) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення 

договорів чи угод; 

22) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

23) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

298.  Корчагін Валід Вахітович (Корчагин 

Валид Вахитович, Korchagin Valid), 

13.02.1998 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

200516297777. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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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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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

299.  Мурай Юрій Олександрович (Мурай 

Юрий Александрович, Murai Iurii), 

19.04.1972 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 

614346064431. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона 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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8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 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 передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

11) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

300.  Арустамов Геннадій Артурович 

(Арустамов Геннадий Артурович, 

Arustamov Gennadii), 14.10.1975 р.н., 

громадянин Російської Федерації, 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 616113680135. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через 

інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

7) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України. 

тридцять років 

 

__________________________ 


