
Додаток 3 

до рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 16 вересня 2016 року «Про застосування персональних 

спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів 

(санкцій)» 
 

ФІЗИЧНІ ОСОБИ,  

до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

1.  Агарков Андрій Вікторович, народився 13 

жовтня 1971 р., громадянин України, 

«заступник міністра МНС» незаконного 

збройного формування «ДНР» 

 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

2.  Айрапетян Лариса Леонідівна, народилася 

21 лютого 1970 р., громадянка України, 

«міністр охорони здоров’я» незаконного 

збройного формування «ЛНР» 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

(зупинення фінансових операцій) 

3.  Акімов Олег Костянтинович, народився 15 

вересня 1981 р., громадянин 

України,»депутат народної ради» 

незаконного збройного формування 

«ЛНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

4.  Аксьонов Сергій Валерійович, громадянин 

Російської Федерації, народився 26 

листопада 1972 р., «прем’єр-міністр 

Республіки Крим» 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

5.  Альошина Світлана Янівна, народилася 2 

листопада 1964 р., громадянка України, 

«депутат народної ради» незаконного 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

збройного формування «ЛНР» 

 

 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

6.  Андрєєнко Анатолій Олександрович,  

народився 1 травня 1962 р., громадянин 

України, «голова адміністрації 

м. Антрацита та Антрацитівського району» 

незаконного збройного формування 

«ЛНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

7.  Андріянов Олександр Олександрович, 

народився 26 червня 1955 р., громадянин 

України, зареєстрований за адресою: 

Луганська область, м. Хрустальне (до 2016 

р. — Красний Луч), мікрорайон 3, буд. 38, 

кв. 104, «депутат народної ради» 

незаконного збройного формування 

«ЛНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

8.  Андріянов Ігор Геннадійович, громадянин 

Російської Федерації, виконуючий 

обов’язки директора філії Державного 

унітарного підприємства Республіки Крим 

«Кримські морські порти» «Феодосійский 

торговельний порт» (Филиал 

государственного унитарного предприятия 

Республики Крым «Крымские морские 

порты» — «Феодосийский торговый порт» 

Адреса: 298100, м. Феодосія, вул. 

Горького, 14, основний державний 

реєстраційний номер: 1149102012620, 

ідентифікаційний номер платника податку: 

9111000450 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

 

9.  Анопрієв Юрій Михайлович, народився 2 

травня 1963 р., громадянин України, 

«депутат народної ради» незаконного 

збройного формування «ЛНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

10.  Асапов Валерій Григорович, народився 

1 січня 1966 р. у м. Малмижі, Кіровська 

дії іноземної фізичної особи, які порушують права 

і свободи людини і громадянина, інтереси 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 



Продовження додатка 3 5 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

область, Російська Федерація, громадянин 

Російської Федерації, генерал-майор, 

колишній командувач «1 армійського 

корпусу» Центру територіальних військ 

Південного військового округу Збройних 

сил Російської Федерації. 

На території України перебував під 

вигаданим прізвищем «Примаков» 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

11.  Бавикіна Євгенія Глібівна (Бавыкина 

Евгения Глебовна), народилася 26 травня 

1965 р., «заступник Голови Ради міністрів 

Республіки Крим» 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

12.  Байрачний Василь Іванович, народився 29 

серпня1955 р., громадянин України, 

співробітник «прокуратури» незаконного 

збройного формування «ДНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

 

 

діяльності майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

13.  Бахарєв Костянтин Михайлович, 

народився 20 жовтня 1972 р., «перший 

заступник голови Державної Ради 

Республіки Крим» 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

14.  Безсалов Андрій Георгійович, народився 3 

грудня 1959 р., «міністр транспорту 

Респубіки Крим» 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 



Продовження додатка 3 7 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

15.  Белавенцев Олег Євгенович,  

народився 15 вересня 1949 р., громадянин 

Російської Федерації, Повноважний 

представник Президента Російської 

Федерації у Північно-Кавказькому 

федеральному окрузі 

дії іноземної фізичної особи, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності 

 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

16.  Бальбек Руслан Ісмаілович, народився 

28 серпня 1977 р., «заступник голови Ради 

міністрів Республіки Крим» 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

належних їм прав і свобод 

17.  Березовський Денис Валентинович, 

народився 15 липня 1974 р., заступник 

командувача Чорноморського флоту 

Російської Федерації 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій, 

позбавлення державних нагород 

України, інших форм 

відзначення) 

18.  Беседа Сергій Орестович, народився 17 

травня 1954 р., громадянин Російської 

Федерації, керівник 5 Служби Федеральної 

служби безпеки Російської Федерації, 

генерал-полковник 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1644-18
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

19.  Бєсєдіна Ольга Ігорівна, народилася 10 

грудня 1976 р., громадянка України, 

колишня «міністр економічного розвитку 

та торгівлі «ЛНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

20.  Білоус Роман Юрійович,  

народився 29 квітня 1974 р., громадянин 

України, співробітник «прокуратури» 

незаконного збройного формування 

«ДНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

21.  Божич Дмитро Вікторович, народився 5 

лютого 1980 р., громадянин України, 

«міністр промисловості» незаконного 

збройного формування «ЛНР» 

 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

22.  Бойко Микола Костянтинович, директор 

національного виробничо-аграрного 

об’єднання «Масандра» (Автономна 

Республіка Крим, м. Ялта, смт Масандра, 

вул. Миру, 6) 

 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права і свободи 

людини і громадянина, інтереси суспільства та 

держави, призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, повноцінного 

здійснення громадянами України належних їм прав 

і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним 

майном; 

2) анулювання офіційних візитів, 

засідань, переговорів з питань 

укладення договорів чи угод; 

3) позбавлення державних 

нагород України, інших форм 

відзначення 

23.  Бондарєв Дмитро Євгенович, народився 22 

травня 1971 р., громадянин Російської 

Федерації, колишній командир 9 окремого 

мотострілецького полку морської піхоти «1 

армійського корпусу» Центру 

територіальних військ Південного 

військового округу Збройних сил 

Російської Федерації, полковник, на 

території України перебуває під вигаданим 

прізвищем «Коваленко» 

 

дії іноземної фізичної особи, які порушують права 

і свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

24.  Болгарєв Петро Миколайович, народився 

20 січня 1977 р., громадянин Російської 

Федерації, командир 5-ї окремої танкової 

бригади (м. Гусіноозерськ, Республіка 

Бурятія) 36 Армії Східного військового 

округу Збройних сил Російської Федерації, 

полковник, позивні: «Клен», «Ворчун» 

 

дії іноземної фізичної особи, які порушують права 

і свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

25.  Бородай Олександр Юрійович, народився 

25 липня 1972 р., громадянин Російської 

Федерації, колишній «прем’єр-міністр» 

незаконного збройного формування 

«ДНР» 

 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права і свободи 

людини і громадянина, інтереси суспільства та 

держави, призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, повноцінного 

здійснення громадянами України належних їм прав 

і свобод 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 



Продовження додатка 3 12 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

(зупинення фінансових операцій) 

26.  Бородін Сергій Олексійович, народився 15 

січня 1968 р., громадянин України, 

«голова державного комітету податків та 

зборів» незаконного збройного 

формування «ЛНР» 

 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права і свободи 

людини і громадянина, інтереси суспільства та 

держави, призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, повноцінного 

здійснення громадянами України належних їм прав 

і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

27.  Бородкін Сергій Анатолійович, народився 

24 червня 1967 р., «член комітету з 

промислової політики, транспорту і 

паливно-енергетичного комплексу 

Державної Ради Республіки Крим», 

«депутат Державної Ради Республіки 

Крим» першого скликання 

 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

28.  Бушмін Євгеній Вікторович, народився 4 

жовтня 1958 р., громадянин Російської 

Федерації, член Ради Федерації 

дії іноземної фізичної особи, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

Федеральних зборів Російської Федерації 

 

 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності 

 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом  

29.  Бушуєв Олександр Миколайович, 

громадянин Російської Федерації, 

полковник, командир батальйону 

83 окремої десантно-штурмової бригади 

(м. Уссурійськ, Приморський край), 

позивний: «Заря». На території України 

перебуває під вигаданим прізвищем 

«Колосов» 

дії іноземної фізичної особи, які порушують права 

і свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

30.  Валієв Олег Алібоєвич,  

народився 23 листопада 1967 р., 

громадянин України, «депутат народної 

ради» незаконного збройного формування 

«ЛНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

 

 

діяльності майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

31.  Васюта Андрій Геннадійович, генеральний 

директор Державного унітарного 

підприємства «Республіки Крим» 

«Кримські морські порти» 

(Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым «Крымские морские 

порты»), основний державний 

реєстраційний номер: 1149102012620, 

ідентифікаційний номер платника податку: 

9111000450, місцезнаходження юридичної 

особи: 298312, Автономна Республіка 

Крим, м. Керч, вул. Кірова, 28 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

32.  Винокуров Станіслав Євгенійович, 

народився 16 серпня 1980 р., громадянин 

України, «міністр молоді, спорту і 

туризму» незаконного збройного 

формування «ЛНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

33.  Власов Сергій Володимирович, народився 

16 жовтня 1965 р., «заступник голови 

Комітету з промислової політики, 

транспорту і паливно-енергетичного 

комплексу «Державної Ради Республіки 

Крим» 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

34.  Возник Роман Святославович, народився 8 

жовтня 1971 р., громадянин України, 

«депутат народної ради» незаконного 

збройного формування «ДНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

35.  Волков Володимир Юрійович, «директор 

філії Державного унітарного підприємства 

Республіки Крим «Кримські морські 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 



Продовження додатка 3 16 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

порти» — «Керченський торговельний 

порт» (Филиал государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым «Крымские морские порты» — 

«Керченский торговый порт»), 

адреса: 298312, Автономна Республіка 

Крим, м. Керч, вул. Кірова, 46, основний 

державний реєстраційний номер: 

1149102012620, ідентифікаційний номер 

платника податку: 9111000450 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

36.  Галінкін Валерій Йосипович, народився 1 

серпня 1947 р., громадянин України, 

«депутат народної ради» незаконного 

збройного формування «ЛНР» 

 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

37.  Гизай (Євпатова) Світлана Федорівна,  

народилася 24 січня 1965 р., громадянка 

України, «заступник голови народної 

ради» незаконного збройного формування 

«ЛНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

38.  Гизай Альона Олександрівна, народилася 

23 березня 1987 р., громадянка України, 

«міністр ради міністрів» незаконного 

збройного формування «ЛНР» 

 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

39.  Голубченко Олександр Борисович, 

директор державного підприємства 

«Сімферопольський виноробний завод», 

Автономна Республіка Крим, 

м. Сімферополь, Московське шосе, 9 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

40.  Губанов Володимир Дмитрович, 

громадянин України, директор державного 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

підприємства «Алушта», Автономна 

Республіка Крим, м. Алушта, пров. 

Іванова, 3 

 

 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

41.  Гулевата Наталія Валентинівна, 

громадянка України, директор державного 

підприємства «Садовод», Автономна 

Республіка Крим, м. Севастополь, 

с. Верхньосадове 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

42.  Гурульов Андрій Вікторович, народився 

16 жовтня 1967 р., м. Москва, громадянин 

Російської Федерації, колишній 

командувач 58 загальновійськової армії 

дії іноземної фізичної особи, які порушують права 

і свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

Південного військового округу Збройних 

сил Російської Федерації, генерал-

лейтенант 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

43.  Дегтяренко Володимир Миколайович, 

народився 5 вересня 1982 р., громадянин 

України, уродженець м. Лутугіна 

Луганської області, зареєстрований за 

адресою: Луганська область, м. Лутугіно, 

вул. Дружби, 20, кв. 19, «депутат народної 

ради» незаконного збройного формування 

«ЛНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

44.  Дерський Максим Юрійович, народився 14 

липня 1986 р., громадянин України, 

«депутат народної ради» незаконного 

збройного формування «ЛНР» 

 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

45.  Джабаров Володимир Михайлович, 

народився 29 вересня 1952 р., громадянин 

Російської Федерації, член Ради Федерації 

Федеральних зборів Російської Федерації  

дії іноземної фізичної особи, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

46.  Джалалов Едуард Георгійович, народився 

5 лютого 1964 р., громадянин України, 

«депутат народної ради» незаконного 

збройного формування «ЛНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування,  

встановленим Законом 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

(зупинення фінансових операцій) 

47.  Дикий Олексій Олександрович, народився 

5 липня 1974 р., громадянин України, 

«міністр внутрішніх справ» незаконного 

збройного формування «ДНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності  

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

48.  Діденко Сергій Михайлович, народився 22 

червня 1974 р., громадянин України, 

«депутат народної ради» незаконного 

збройного формування «ЛНР» 

 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

49.  Дмитров Геннадій Миколайович, 

народився 9 лютого 1967 р., громадянин 

України, «депутат народної ради» 

незаконного збройного формування 

«ЛНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

 2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

50.  Добриня Євгенія Олександрівна, 

народилася 9 серпня 1980 р., «голова 

Комітету з майнових та земельних 

відносин Державної Ради Республіки 

Крим», «депутат Державної Ради 

Республіки Крим першого скликання» 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

51.  Дорофеєва Ксенія Миколаївна, народилася 

11 серпня 1980 р., «член комітету з 

майнових та земельних відносин 

Державної Ради Республіки Крим», 

«депутат Державної Ради Республіки Крим 

першого скликання» 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 



Продовження додатка 3 23 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

(зупинення фінансових операцій) 

52.  Дробот Олександр Миколайович, 

народився 21 квітня 1960 р., громадянин 

України, «виконуючий обов’язки 

заступника голови ради міністрів» 

незаконного збройного формування 

«ЛНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

53.  Дубина Владислав Віталійович, народився 

31 жовтня 1962 р., громадянин 

України,»депутат народної ради» 

незаконного збройного формування 

«ЛНР» 

 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

54.  Дубовський Руслан Михайлович, 

народився 20 лютого 1974 р., громадянин 

України, уродженець м. Донецька, 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

«виконуючий обов’язки міністра вугілля та 

енергентики» незаконного збройного 

формування «ДНР», зареєстрований за 

адресою: м. Донецьк, вул. Петрівського, 

191, кв. 13 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

55.  Ємельяненко Олександр Миколайович,  

народився 1 серпня 1984 р., громадянин 

України, уродженець м. Луганська, 

зареєстрований за адресою: м. Луганськ, 

вул. Совхозна, 48, паспорт громадянина 

України серії ЕМ № 790057, виданий 16 

листопада 2000 р. Артемівським районним 

відділом міського управління Управління 

МВС України в Луганській області, 

«депутат народної ради» незаконного 

збройного формування «ЛНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

56.  Железняк Сергій Володимирович, 

народився 30 липня 1970 р., громадянин 

Російської Федерації, заступник голови 

Державної думи Федеральних зборів 

Російської Федерації  

дії іноземної фізичної особи, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

57.  Желтяков Михайло Васильович, народився 

1 січня 1961 р., громадянин України, 

«міністр культури» незаконного збройного 

формування «ДНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

58.  Жириновський Володимир Вольфович,  

народився 25 квітня 1946 р., уродженець 

Республіки Казахстан, м. Алма-Ати, 

громадянин Російської Федерації, 

проживає за адресою: м. Москва, вул. 

Ніжинська, 14 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

59.  Зайцев Петро Дмитрович, народився 5 

липня 1952 р., «член комітету з 

промислової політики, транспорту і 

паливно-енергетичного комплексу 

Державної Ради Республіки Крим», 

«депутат Державної Ради Республіки Крим 

першого скликання» 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

 

60.  Завізьон Олексій Володимирович, 

народився 13 травня 1965 р., м. Нарва 

(Естонія), громадянин Російської 

Федерації, начальник штабу — перший 

заступник командувача 41 

загальновійськової армії Центрального 

військового округу Збройних сил 

Російської Федерації, генерал-майор, 

позивний: «Гладіатор», на території 

України перебував під вигаданим 

прізвищем «Пілевін» 

дії іноземної фізичної особи, які порушують права 

і свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

61.  Задирака Неллі Акопівна, народилася  24 

серпня 1949 р., громадянка України, 

«депутат народної ради» незаконного 

збройного формування «ЛНР», голова 

комітету 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

62.  Запорожець Петро Петрович, народився 11 

січня 1950 р., «голова комітету з 

промислової політики, транспорту і 

паливно-енергетичного комплексу 

Державної Ради Республіки Крим», 

«депутат Державної Ради Республіки Крим 

першого скликання» 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

63.  Запорожцев Микола Васильович, 

народився 1 червня 1949 р., громадянин 

України, «депутат народної ради» 

незаконного збройного формування 

«ЛНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 



Продовження додатка 3 28 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

 2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

64.  Захаров Дмитро Володимирович, 

народився 4 грудня 1969 р., громадянин 

України, «заступник міністра МНС» 

незаконного збройного формування 

«ДНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

65.  Захарчук Андрій Володимирович, 

директор товариства з обмеженою 

відповідальністю «Танкер-Крим» (ТОВ 

«ТАНКЕР-КРИМ»), код згідно з ЄДРПОУ 

— 35873779, місцезнаходження юридичної 

особи: 97501, Автономна Республіка Крим, 

Сімферопольський район, смт Молодіжне, 

вул. Будівельників, 5, кв. 66 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 



Продовження додатка 3 29 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

належних їм прав і свобод 

66.  Зима Петро Анатолійович, народився 29 

березня 1965 р., колишній керівник 

Головного управління Служби безпеки 

України в Автономній Республіці Крим 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

67.  Зусько Михайло Степанович, 

1972 року народження, громадянин 

Російської Федерації, заступник 

командувача 49 загальновійськової армії 

Південного військового округу Збройних 

сил Російської Федерації (з весни 2015 

року), генерал-майор, позивний: 

«Гладіатор», на території України 

перебував під вигаданим прізвищем 

«Орлов» 

дії іноземної фізичної особи, які порушують права 

і свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

68.  Іванушкін Сергій Сергійович, народився 

12 травня 1965 р., громадянин України, 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 



Продовження додатка 3 30 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

«виконуючий обов’язки першого 

заступника голови ради міністрів та 

міністр надзвичайних ситуацій» 

незаконного збройного формування 

«ЛНР»  

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

69.  Ільясов Ремзі Ільясович, 

 народився 12 квітня 1958 р., «заступник 

Голови Державної Ради Республіки Крим» 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

70.  Істраков Сергій Юрійович, народився 5 

грудня 1959 р., м. Черняховськ, 

Калінінградська область, громадянин 

Російської Федерації, заступник 

начальника Генерального штабу Збройних 

сил Російської Федерації, генерал-

полковник 

дії іноземної фізичної особи, які порушують права 

і свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 



Продовження додатка 3 31 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

 належних їм прав і свобод особи користуватися та 

розпоряджатися належним 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

71.  Іщенко Ольга Ігорівна,  

народилася 7 липня 1978 р., громадянка 

України, «виконуюча обов’язки голови 

адміністрації м. Первомайська» 

незаконного збройного формування 

«ЛНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

72.  Кабанов Євген Костянтинович, народився 

14 листопада 1982 р., «член комітету з 

майнових та земельних відносин 

Державної Ради Республіки Крим», 

«депутат Державної Ради Республіки Крим 

першого скликання» 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 



Продовження додатка 3 32 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

(зупинення фінансових операцій) 

73.  Каплій Ігор Григорович, громадянин 

Російської Федерації, до 2013 року 

командир навчальної дивізії — начальник 

242 навчального центру підготовки 

молодших спеціалістів (м. Омськ) 

Повітряно-десантних військ Збройних сил 

Російської Федерації, полковник, на 

території України перебуває під вигаданим 

прізвищем «Крімень» 

дії іноземної фізичної особи, які порушують права 

і свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

74.  Карпак Андрій Миколайович, народився  

8 лютого 1988 р., громадянин України, 

«голова державного митного комітету» 

незаконного збройного формування 

«ЛНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

75.  Карпов Костянтин Леонідович, дії іноземної фізичної особи, які порушують права 1) відмова в наданні та 



Продовження додатка 3 33 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

громадянин Російської Федерації, 

начальник Центру інформаційного 

протиборства 12 Командування резерву 

(Центр територіальних військ) Південного 

військового округу Збройних сил 

Російської Федерації, полковник 

і свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

 

76.  Карцев Геннадій Олександрович, 

народився 27 липня 1958 р., громадянин 

України, «голова адміністрації 

м. Кіровська» незаконного збройного 

формування «ЛНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

 

77.  Киріяк Іван Миколайович, народився 10 

вересня 1974 р., громадянин України, 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 



Продовження додатка 3 34 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

«суддя Харцизького міжрайонного суду» 

незаконного збройного формування 

«ДНР» 

 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

78.  Клішас Андрій Олександрович, народився 

9 листопада 1972 р., громадянин 

Російської Федерації, член Ради Федерації 

Федеральних зборів Російської Федерації 

дії іноземної фізичної особи, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

79.  Княжев Сергій Миколайович,  

народився 7 квітня 1959 р., громадянин 

України, «голова адміністрації м. 

Ровеньків» незаконного збройного 

формування «ЛНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

80.  Коваленко Валерій Володимирович, 

народився 11 серпня 1963 р., «член 

комітету з майнових та земельних 

відносин Державної Ради Республіки 

Крим», «депутат Державної Ради 

Республіки Крим першого скликання» 

 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

81.  Коваленко (Мамет) Лілія Вікторівна, 

народилася 15 листопада 1982 р., 

громадянка України, уродженка 

Луганської області, паспорт громадянина 

України серії ЕН № 841129, виданий 6 

вересня 2011 р. Жовтневим районним 

відділом Головного управління 

Управління МВС України у Луганській 

області, «керівник апарату народної ради» 

незаконного збройного формування 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 



Продовження додатка 3 36 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

«ЛНР» (зупинення фінансових операцій) 

82.  Коваль Олег Валерійович, народився 29 

вересня 1974 р., громадянин України, 

«депутат народної ради» незаконного 

збройного формування «ЛНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

83.  Ковальчук Олег Анатолійович, народився 

27 березня 1965 р., громадянин України, 

колишній «міністр внутрішніх справ» 

незаконного збройного формування 

«ДНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

84.  Ковзіков Олександр Валентинович, 

народився 15 серпня 1979 р., громадянин 

України, співробітник «МВС» незаконного 

збройного формування «ДНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 



Продовження додатка 3 37 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

85.  Ковітіді Ольга Федорівна, народилася 7 

травня 1962 р., «перший член Ради 

Федерації Федеральних зборів Російської 

Федерації від Криму» 

дії іноземної фізичної особи, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

86.  Ковнєв Іван Іванович, 

директор державного підприємства 

«Тавріда», Автономна Республіка Крим, 

м. Алушта, с. Кипарисне 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

належних їм прав і свобод  

87.  Козьяков Сергій Юрійович, народився 23 

вересня 1982 р., громадянин України, 

уродженець м. Києва, паспорт 

громадянина України серії ТТ № 158004, 

виданий 1 березня 2013 р. Деснянським 

районним відділом Управління ДМС 

України, «міністр юстиції» незаконного 

збройного формування «ЛНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

88.  Козюра Олег Григорович, народився 19 

грудня 1962 р., «начальник міграційної 

служби м. Севастополя» 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

89.  Кокоткіна Оксана Сергіївна, народилася 11 

червня 1971 р., громадянка України, 

«міністр культури» незаконного збройного 

формування «ЛНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1644-18
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

 

 

діяльності майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

90.  Колесников Денис Сергійович, народився 

1 червня 1980 р., громадянин 

України,»депутат народної ради» 

незаконного збройного формування 

«ЛНР», голова комітету 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

91.  Кондратенко Юрій Анатолійович, 

народився 11 січня 1966 р., громадянин 

України, «голова адміністрації 

м. Хрустального» (до 2016 р. — Красний 

Луч) незаконного збройного формування 

«ЛНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

 

 

3) інші санкції, що відповідають 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

92.  Константинов Володимир Андрійович, 

 народився 19 листопада 1956 р., «голова 

Державної Ради Республіки Крим» 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

93.  Копилов Анатолій Астанович, народився 

18 травня 1954 р., громадянин України, 

«заступник голови адміністрації м. 

Горлівки» незаконного збройного 

формування «ДНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

 

94.  Корнет Ігор Олександрович, народився 29 дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 1) блокування активів — 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

квітня 1973 р., громадянин України, 

«міністр внутрішніх справ» незаконного 

збройного формування «ЛНР» 

 

 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

95.  Корнілов Олег Федорович, генеральний 

директор приватного підприємства «Аскор 

Плюс» (ПП «Аскор Плюс») код згідно з 

ЄДРПОУ — 35490158, переєрестровано на 

товариство з обмеженою відповідальністю 

«Аскор Плюс» (общество с ограниченной 

ответственностью «Аскор Плюс»), 

основний державний реєстраційний номер: 

1149102137106, ідентифікаційний номер 

платника податку: 9103016440, 

місцезнаходження юридичної особи: 

298635, Автономна Республіка Крим, м. 

Ялта, вул. Соханя, 3а 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод  

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

96.  Коротенко Роман Іванович народився 20 

квітня 1972 р., громадянин України, 

«керівник агентства з державного резерву» 

незаконного збройного формування 

«ЛНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

 2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

97.  Коротенко Ярослав Ігорович, народився 21 

липня 1985 р., громадянин України, 

«депутат народної ради» незаконного 

збройного формування «ДНР», лідер 

громадської організації самозахист 

«ЩИТ» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

98.  Корсунський Сергій Олегович, народився 

11 червня 1976 р., громадянин України, 

колишній лідер незаконного збройного 

формування «Армія південного сходу» 

(так звана «Армия юго-востока») 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

99.  Костирко Олексій Юрійович, народився 12 

липня 1969 р., громадянин України, 

«депутат народної ради» незаконного 

збройного формування «ЛНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

100.  Котовський Олександр Валерійович, 

 народився 15 травня 1963 р., «член 

комітету з промислової політики, 

транспорту і паливно-енергетичного 

комплексу Державної Ради Республіки 

Крим», «депутат Державної Ради 

Республіки Крим першого скликання» 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

101.  Кравченко Олена Валеріївна, народилася 

22 лютого 1983 р., громадянин України, 

«депутат народної ради» незаконного 

збройного формування «ЛНР», голова 

комітету 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

 2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

102.  Красовський Володимир Іванович, 

народився 22 квітня 1968 р., громадянин 

України, співробітник «прокуратури» 

незаконного збройного формування 

«ДНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій 

103.  Крючек Антон Вікторович,  

народився 1 лютого 1988 р., громадянин 

України, «депутат народної ради» 

незаконного збройного формування 

«ЛНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

104.  Кузнєцова Інна Володимирівна народилася 

24 березня 1970 р., громадянка України, 

«депутат народної ради» незаконного 

збройного формування «ЛНР» 

 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

105.  Кузовлєв Сергій Юрійович, народився 7 

січня 1967 р., м. Тамбов, громадянин 

Російської Федерації, командувач 20 

загальновійськової армії Західного 

військового округу Збройних сил 

Російської Федерації, генерал-майор, 

позивний: «Тамбов», на території України 

перебував під вигаданим прізвищем 

«Ігнатов» 

дії іноземної фізичної особи, які порушують права 

і свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

106.  Кузьменко Володимир Миколайович, 

 директор державного підприємства 

«Судак», Автономна Республіка Крим, 

м. Судак, вул. Алуштинська, 15  

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

107.  Кукоєв Михайло Магомедович, народився 

20 березня 1942 р., громадянин України, 

«депутат народної ради» незаконного 

збройного формування «ЛНР» 

 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

108.  Куліков Валерій Володимирович, 

народився 1 вересня 1956 р., громадянин 

Російської Федерації, заступник 

командувача Чорноморського флоту 

Російської Федерації, віце-адмірал 

дії іноземної фізичної особи, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності 

 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

109.  Лакомов Дмитро Вікторович, народився 13 

березня 1977 р., громадянин України, 

співробітник «прокуратури» незаконного 

збройного формування «ДНР» 

 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

110.  Лещенко Максим Іванович, народився 12 

травня 1973 р., громадянин України, 

«депутат народної ради» незаконного 

збройного формування «ДНР», «керівник 

адміністрації голови ДНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

111.  Луценко Іван Іванович, дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 1) блокування активів — 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

народився 21 червня 1966 р., «член 

комітету з майнових та земельних 

відносин Державної Ради Республіки 

Крим», «депутат Державної Ради 

Республіки Крим першого скликання» 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

112.  Лямін Дмитро Леонідович, народився 4 

жовтня 1972 р., громадянин України, 

«міністр палива, енергетики та вугільної 

промисловості» незаконного збройного 

формування «ЛНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

113.  Малахова Світлана Анатоліївна, 

народилася 27 серпня 1964 р., громадянка 

України, «міністр праці і соціальної 

політики» незаконного збройного 

формування «ЛНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

114.  Малий Павло Георгійович, народився 5 

листопада 1968 р., громадянин України, 

«депутат народної ради» незаконного 

збройного формування «ЛНР» 

 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

115.  Малиновська Ольга Вікторівна, 

народилася 12 січня 1965 р., громадянка 

України, «міністр праці і соціальної 

політики» незаконного збройного 

формування «ДНР» 

 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

116.  Малишев Михайло Григорович, народився дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 1) блокування активів — 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

10 жовтня 1955 р., «голова виборчої 

комісії Республіки Крим» 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності  

та/або порушують права і свободи людини і 

громадянина, інтереси суспільства та держави, 

призводять до окупації території, експропріації чи 

обмеження права власності, завдання майнових 

втрат, створення перешкод для сталого 

економічного розвитку, повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм прав і свобод 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

117.  Марданов Руслан Раісович, народився 22 

вересня 1980 р., громадянин України, 

«депутат народної ради» незаконного 

збройного формування «ЛНР» 

 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

118.  Матвеєв Станіслав Олегович, народився 24 

серпня 1955 р., «член комітету з майнових 

та земельних відносин Державної Ради 

Республіки Крим», «депутат Державної 

Ради Республіки Крим» першого 

скликання» 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

 

 

 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

119.  Матвієнко Валентина Іванівна, народилася 

7 квітня 1949 р., громадянка Російської 

Федерації, голова Ради Федерації 

Федеральних зборів Російської Федерації 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій, 

позбавлення державних нагород 

України, інших форм 

відзначення) 

120.  Мацюрак Костянтин Іванович, народився 

10 грудня 1972 р., громадянин України, 

«депутат народної ради» незаконного 

збройного формування «ЛНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

 2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

121.  Машир Ігор Віталійович народився 15 

грудня 1967 р., громадянин України, 

«депутат народної ради» незаконного 

збройного формування «ЛНР» 

 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

122.  Медведєв Валерій Кирилович, народився 

21 серпня 1946 р., «голова 

Севастопольської міської виборчої комісії» 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

належних їм прав і свобод 

123.  Мельников Ігор Євгенович, народився 30 

квітня 1970 р., громадянин України, 

«заступник міністра МВС» незаконного 

збройного формування «ДНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

124.  Михайлов Віталій Васильович, народився 

24 листопада 1962 р., громадянин України, 

«голова адміністрації Перевальського 

району» незаконного збройного 

формування «ЛНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

125.  Михайлов Євген Анатолійович, народився 

2 вересня 1951 р., «член комітету з 

майнових та земельних відносин 

Державної Ради Республіки Крим», 

«депутат Державної Ради Республіки Крим 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і  

 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

першого скликання» 

 

 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

126.  Михайльов Павло Олегович,  

«член комітету телебачення та 

радіомовлення» незаконного збройного 

формування «ДНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

127.  Мізуліна Олена Борисівна, народилася 9 

грудня 1954 р., громадянка Російської 

Федерації, депутат Державної думи 

Федеральних зборів Російської Федерації 

(партія «Справедливая Россия») 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

128.  Мєняйло Сергій Іванович, народився 22 

серпня 1960 р., громадянин Російської 

Федерації, колишній «губернатор м. 

Севастополя» (до 28 липня 2016 р.), 

Постійний представник президента 

Російської Федерації у Сибірському 

федеральному окрузі 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

129.  Мірошниченко Андрій Валерійович,  

народився 5 березня 1971 р., громадянин 

України, «депутат» незаконного збройного 

формування «ДНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 



Продовження додатка 3 56 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

130.  Мірошниченко Денис Миколайович, 

народився 8 грудня 1987 р., громадянин 

України, «депутат народної ради» 

незаконного збройного формування 

«ЛНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

131.  Моісеєнко Ігор Миколайович, народився 

21 квітня 1966 р., громадянин Російської 

Федерації, генеральний директор 

федерального державного унітарного 

підприємства «Державна корпорація по 

організації повітряного руху в Російській 

Федерації» (федеральное государственное 

унитарное предприятие «Государственная 

корпорация по организации воздушного 

движения в Российской Федерации»), до 

структури якого входить філія 

федерального державного унітарного 

підприємства «Державна корпорація по 

організації повітряного руху в Російській 

Федерації» —»Кримаеронавігація», 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

3) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

4) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

колишній «Кримаерорух» — структурний 

підрозділ Державного підприємства 

обслуговування повітряного руху України, 

основний державний реєстраційний номер: 

1027739057500, ідентифікаційний номер 

платника податку: 7734135124, 

місцезнаходження юридичної особи: 

125993, м. Москва, просп. Ленінградський, 

37, корп. 7  

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

132.  Мордасов Володимир Вікторович, 

«заступник міністра транспорта 

Республіки Крим» 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

133.  Моргунов Микола Вікторович, народився 

10 вересня 1972 р., громадянин України, 

«голова адміністрації м. Брянки» 

незаконного збройного формування 

«ЛНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 



Продовження додатка 3 58 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

134.  Морозов Віталій Михайлович, народився 7 

листопада 1967 р., громадянин України, 

«депутат народної ради» незаконного 

збройного формування «ЛНР» 

 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

135.  Морозов Юрій Миколайович, народився 1 

вересня 1964 р., громадянин України, 

«депутат народної ради» незаконного 

збройного формування «ЛНР» 

 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

136.  Мостовой Сергій Олександрович, 

народився 10 лютого 1985 р., громадянин 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

України, співробітник «прокуратури» 

незаконного збройного формування 

«ДНР» 

 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

137.  Мохна Олександр Володимирович, 1971 

року народження, «начальник державної 

казенної установи Республіки Крим 

«Служба автомобільних доріг Республіки 

Крим», (государственное казенное 

учреждение Республики Крым «Служба 

автомобильных дорог Республики Крым»), 

основний державний реєстраційний номер: 

1159102040680, ідентифікаційний номер 

платника податку: 9102164702, 

місцезнаходження юридичної особи: 

295022, Автономна Республіка Крим 

м. Сімферополь, вул. Кечкеметська, 184/1а 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і  

 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

138.  Мурадов Георгій Львович, народився 19 

листопада 1954 р., громадянин Російської 

Федерації, «заступник голови Ради 

міністрів Республіки Крим — постійний 

представник Республіки Крим при 

президенті Російської Федерації» 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

 

 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

3) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

4) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

139.  Наден Зінаїда Гаврилівна, народилася 22 

липня 1947 р., громадянка України, 

«депутат народної ради» незаконного 

збройного формування «ЛНР» 

 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

140.  Назаров Віктор Іванович,  

народився 24 лютого 1983 р., громадянин 

України, керівник молодіжного підрозділу 

організації незаконного збройного 

формування «ДНР» під назвою «Молода 

республіка» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

141.  Наумець Сергій Сергійович народився 15 

квітня 1975 р., громадянин України, 

«міністр будівництва та архітектури» 

незаконного збройного формування 

«ДНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

142.  Небесний Петро Юрійович, директор 

Державного унітарного підприємства 

«Республіки Крим» «Універсал-Авіа» 

(государственное унитарное предприятие 

Республики Крым «Универсал-Авиа»), 

основний державний реєстраційний номер: 

1159102026742, ідентифікаційний номер 

платника податку: 9102159300, 

місцезнаходження юридичної особи: 

295024, Автономна Республіка Крим, 

м. Сімферополь, вул. Аерофлотська, 5 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом України 

«Про санкції» 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

143.  Неверов Сергій Іванович, 

народився 21 грудня 1961 р., громадянин 

Російської Федерації, заступник голови 

Державної думи Федеральних зборів 

Російської Федерації 

дії іноземної фізичної особи, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

144.  Нестеренко Володимир Леонідович, 

народився 4 січня 1968 р., громадянин 

України, засновник ТОВ «Друкарня 

«Новий Світ», м. Донецьк 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом (зупинення 

фінансових операцій) 

145.  Нікітіна Олена Миколаївна, народилася 4 

серпня 1965 р., громадянка України, 

«міністр інформації» незаконного 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

збройного формування «ДНР» 

 

 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

146.  Нікіфоров Євген Валерійович, громадянин 

Російської Федерації, заступник 

командувача 58-ї загальновійськової армії 

Південного військового округу Збройних 

сил Російської Федерації, генерал-майор, 

позивний: «Тамбов», на території України 

перебуває під вигаданим прізвищем 

«Моргун» 

дії іноземної фізичної особи, які порушують права 

і свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

147.  Ніколаєв Марк Сергійович, народився 21 

травня 1985 р., громадянин України, 

«заступник начальника Петровського РВ 

поліції» незаконного збройного 

формування «ДНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

148.  Носатов Олександр Михайлович, 

народився 27 березня 1963 р., громадянин 

Російської Федерації, начальник штабу — 

перший заступник командувача 

Чорноморського флоту Російської 

Федерації, віце-адмірал 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

149.  Нургалієв Рашид Гумарович, народився 

8 жовтня 1956 р., громадянин Російської 

Федерації, заступник Секретаря Ради 

безпеки Російської Федерації 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

150.  Овсянніков Дмитро Володимирович, 

народився 21 лютого 1977 р. у м. Омську, 

громадянин Російської Федерації, 

«виконуючий обов’язки губернатора м. 

Севастополя» 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

151.  Озеров Віктор Олексійович, народився 5 

січня 1958 р., громадянин Російської 

Федерації, член Ради Федерації 

Федеральних зборів Російської Федерації 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 



Продовження додатка 3 66 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

152.  Опанасюк Лариса Миколаївна, народилася 

26 грудня 1962 р., «заступник голови ради 

міністрів Республіки Крим — керівник 

апарату ради міністрів Республіки Крим» 

 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

153.  Остапенко Анатолій Миколайович, 

директор державного підприємства 

«Малоріченське», Автономна Республіка 

Крим, м. Алушта, с. Малоріченське, вул. 

Садова, 1а 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території,  

експропріації чи обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, створення перешкод для 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 



Продовження додатка 3 67 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

сталого економічного розвитку, повноцінного 

здійснення громадянами України належних їм прав 

і свобод 

154.  Павлов Андрій Миколайович, громадянин 

Російської Федерації, паспорт 

громадянина Російської Федерації 7504, 

№ 006818, «заступник командира 

танкового батальйону одного із з’єднань 

«2-го армійського корпусу народної 

міліції» незаконного збройного 

формування «ЛНР» 

дії іноземної фізичної особи, які порушують права 

і свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

155.  Павлов Олександр Лукич,  

директор державного підприємства 

«Морське», Автономна Республіка Крим, 

м. Судак, вул. Карла Маркса, 35 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 



Продовження додатка 3 68 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

належних їм прав і свобод 

156.  Павлов Сергій Лукич, 

директор державного підприємства 

«Привітне», Автономна Республіка Крим, 

м. Алушта, с. Привітне, вул. Леніна, 2 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, 

інтереси суспільства та держави, призводять до 

окупації території, експропріації чи обмеження 

права власності, завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого економічного 

розвитку, повноцінного здійснення громадянами 

України належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

157.  Палочкін Олександр Олексійович, 

народився 9 січня 1959 р., «член комітету з 

майнових та земельних відносин 

Державної Ради Республіки Крим», 

«депутат Державної Ради Республіки Крим 

першого скликання» 

 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

158.  Пантелєєв Олег Євгенович, народився 21 дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 1) відмова в наданні та 



Продовження додатка 3 69 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

липня 1952 р., громадянин Російської 

Федерації, член Ради Федерації 

Федеральних зборів Російської Федерації 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

159.  Парецький Олександр Олександрович, 

народився 2 червня 1985 р., громадянин 

України, «міністр культури» незаконного 

збройного формування «ДНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

160.  Пархомчук Дем’ян Степанович, народився 

15 квітня 1981 р., громадянин України, 

«депутат народної ради» незаконного 

збройного формування «ЛНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 



Продовження додатка 3 70 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

 діяльності майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

161.  Пасічник Леонід Іванович, народився 15 

березня 1970 р., громадянин України, 

«міністр державної безпеки» незаконного 

збройного формування «ЛНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

162.  Патрушев Микола Платонович, народився 

11 липня 1951 р., громадянин Російської 

Федерації, секретар Ради безпеки 

Російської Федерації 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 



Продовження додатка 3 71 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій, 

позбавлення державних нагород 

України, інших форм 

відзначення) 

163.  Пахолюк Юрій Володимирович, народився 

7 серпня 1965 р., громадянин України, 

«депутат народної ради» незаконно 

збройного формування «ЛНР» 

 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

164.  Пашкунова Алла Миколаївна, народилася 

23 квітня 1965 р., «заступник голови Ради 

міністрів Республіки Крим» 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 



Продовження додатка 3 72 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

(зупинення фінансових операцій) 

165.  Петрович Віктор Юрійович, народився 20 

червня 1957 р., уродженець Литви, 

громадянин України, паспорт громадянина 

України серії АК № 801881, виданий 

17 лютого 2000 р., «депутат народної 

ради» незаконного збройного формування 

«ДНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

166.  Пєннєр Віктор Георгійович, народився 14 

лютого 1965 р., громадянин України, 

«радник голови» незаконного збройного 

формування «ЛНР» 

 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

167.  Писаренко В’ячеслав Вікторович, 

народився 22 жовтня 1966 р., громадянин 

України, колишній «міністр юстиції» 

незаконного збройного формування 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 



Продовження додатка 3 73 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

«ДНР» діяльності майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

168.  Плігін Володимир Миколайович, 

народився 19 травня 1960 р., громадянин 

Російської Федерації, депутат Державної 

думи Федеральних зборів Російської 

Федерації 6-го скликання (партія «Единая 

Россия») 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

169.  Полонський Дмитро Анатолійович, 

народився 2 серпня 1981 р., «заступник 

голови Ради міністрів Республіки Крим — 

міністр внутрішньої політики, інформації 

та зв’язку Республіки Крим» 

 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 



Продовження додатка 3 74 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

170.  Полюшкін Микола Петрович,  

1958 року народження, колишній «міністр 

сільського господарства Республіки Крим» 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

171.  Полякова Лариса Петрівна, народилася 18 

квітня 1970 р., громадянка України, 

«міністр освіти» незаконного збройного 

формування «ДНР»  

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 



Продовження додатка 3 75 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

172.  Попов Андрій Вікторович народився 3 

червня 1980 р., громадянин України, 

«депутат народної ради» незаконного 

збройного формування «ЛНР» 

 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

173.  Потапов Валерій Миколайович, народився 

14 травня 1970 р., громадянин України, 

колишній «перший заступник голови 

народної ради» незаконного збройного 

формування «ЛНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

174.  Принь Олена Геннадіївна, «виконуюча 

обов’язки директора федерального 

державного підприємства «Почта Криму» 

(Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Почта Крыма»), основний 

державний реєстраційний номер: 

9102012001 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) інші санкції, що відповідають 



Продовження додатка 3 76 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

 

 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

України »Про санкції» 

 

175.  Прожорін Віталій Сергійович, народився 1 

березня 1988 р., громадянин України, 

«співробітник міністерства внутрішніх 

справ» незаконного збройного формування 

«ДНР» 

 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

176.  Пяткова Наталія Петрівна, народилася 17 

липня 1966 р., громадянка України, 

«голова адміністрації м. Алчевська» 

незаконного збройного формування 

«ЛНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 



Продовження додатка 3 77 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

177.  Рагозін Микола Петрович, народився 19 

грудня 1953 р., громадянин України, 

«депутат народної ради» незаконного 

збройного формування «ДНР» 

 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

178.  Радомська Олена Володимирівна, 

народилася 15 листопада 1974 р., 

громадянка України, «міністр юстиції» 

незаконного збройного формування 

«ДНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

179.  Раскевіч Геннадій Павлович (Раскевич 

Геннадий Павлович), народився 12 грудня 

1972 р., «заступник міністра транспорту 

Респубіки Крим» 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 



Продовження додатка 3 78 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

180.  Ребец Віктор Іванович,  

«начальник залізниці державного 

унітарного підприємства «Республіки 

Крим» «Кримська залізниця» 

(государственное унитарное предприятие 

Республики Крым «Крымская железная 

дорога»), основний державний 

реєстраційний номер: 1159102022738, 

ідентифікаційний номер платника податку: 

9102157783, місцезнаходження юридичної 

особи: 295006, Автономна Республіка 

Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 34 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

181.  Рижкович Володимир Петрович, 

громадянин Російської Федерації, 

начальник управління технічного 

забезпечення штабу Східного військового 

округу Збройних сил Російської Федерації 

 

дії іноземної фізичної особи, які порушують права 

і свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним 

майном; 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

182.  Рогозін Дмитро Олегович, народився 21 

грудня 1963 р., громадянин Російської 

Федерації, заступник голови уряду 

Російської Федерації 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють  

 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

183.  Романюк Вікторія Валеріївна, народилася 

22 січня 1985 р., громадянка України, 

«міністр економічного розвитку» 

незаконного збройного формування 

«ДНР» 

 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 



Продовження додатка 3 80 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

(зупинення фінансових операцій) 

184.  Рощупкин Юрій Миколайович, народився 

22 жовтня 1959 р., громадянин України, 

«міністр сільського господарства і 

продовольства» незаконного збройного 

формування «ЛНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

185.  Рублевська Людмила Вікторівна, 

народилася 12 червня 1962 р., громадянка 

України, «голова державної служби 

фінансово-бюджетного нагляду» 

незаконного збройного формування 

«ЛНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

186.  Рузинський Андрій Юрійович, народився 

24 жовтня 1970 р., громадянин Російської 

Федерації, командир 2-ої окремої 

мотострілецької бригади 2 армійського 

корпусу Центру територіальних військ 

дії іноземної фізичної особи, які порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

Південного військового округу Збройних 

сил Російської Федерації, колишній 

командир 102 військової бази Збройних 

сил Російської Федерації (Гюмрі), 

полковник, на території України перебував 

під вигаданим прізвищем «Нефьодов» 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

187.  Русаков Олексій Анатолійович, народився 

27 серпня 1971 р., громадянин України, 

«міністр будівнитства та ЖКГ» 

незаконного збройного формування 

«ЛНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

188.  Рябушкін Ігор Миколайович, народився 5 

травня 1970 р., громадянин України, 

«депутат народної ради» незаконного 

збройного формування «ЛНР» 

 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

189.  Савельєв Олег Генріхович, народився 27 

жовтня 1965 р., громадянин Російської 

Федерації, колишній міністр Російської 

Федерації у справах Криму 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

190.  Савенко Максим Юрійович, народився 29 

липня 1976 р., громадянин України, 

«міністр сілького господарства та 

продовольства» незаконного збройного 

формування «ДНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

191.  Савченко Петро Олексійович, народився 

23 лютого 1968 р., громадянин України, 

колишній «міністр податків та зборів» 

незаконного збройного формування 

«ДНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

192.  Садовенко Юрій Едуардович, народився 

11 червня 1969 р., м. Житомир, 

громадянин Російської Федерації, 

заступник міністра оборони Російської 

Федерації — керівник апарату, генерал- 

полковник 

 

дії іноземної фізичної особи, які порушують права 

і свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

193.  Сажин Віктор Володимирович, народився 

14 жовтня 1978 р., громадянин України, 

«депутат народної ради» незаконного 

збройного формування «ДНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

 діяльності майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

194.  Сверчков Сергій Костянтинович, 

народився 11 травня 1986 р., громадянин 

України, «депутат народної ради» 

незаконного збройного формування 

«ДНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

195.  Святишенко Юрій В’ячеславович, 

народився 5 вересня 1984 р., громадянин 

України, «прокурор м. Ровеньки» 

незаконного збройного формування 

«ЛНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 



Продовження додатка 3 85 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

(зупинення фінансових операцій) 

196.  Семенов Дмитро Олександрович, 

народився 3 лютого 1963 р., громадянин 

України, «перший віце-прем’єр-міністр» 

незаконного збройного формування 

«ЛНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

197.  Семенов Олександр Олександрович, 

громадянин України, «перший віце-

прем’єр-міністр» незаконного збройного 

формування «ДНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

198.  Семенов Юрій Володимирович, 

«генеральний директор державного 

унітарного підприємства 

«Севастопольський морський порт»  

(государственное унитарное предприятие 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

города Севастополя «Севастопольский 

морской порт») 

Адреса: 299011, Автономна Республіка 

Крим, м. Севастополь, пл. Нахімова, 5, 

основний державний реєстраційний номер: 

1149204004707, ідентифікаційний номер 

платника податку: 9204002475 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

2) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

України »Про санкції» 

 

199.  Сердюков Андрій Миколайович, 

народився 4 березня 1962 р., Ростовська 

область (Російська Федерація), громадянин 

Російської Федерації, начальник штабу – 

перший заступник командувача військами 

Південного військового округу Збройних 

сил Російської Федерації, генерал-

полковник 

дії іноземної фізичної особи, які порушують права 

і свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

200.  Сідоров Дмитро Сергійович народився 2 

вересня 1989 р., громадянин України, 

«депутат народної ради» незаконного 

збройного формування «ЛНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

201.  Скороходов Валерій Володимирович, 

народився 22 травня 1976 р., громадянин 

України, «депутат народної ради» 

незаконного збройного формування 

«ДНР», «член комітету з транспорту та 

зв’язку «ДНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

202.  Слуцький Леонід Едуардович, народився 

4 січня 1968 р., громадянин Російської 

Федерації, депутат Державної думи 

Федеральних зборів Російської Федерації 

6-го скликання (фракція «ЛДПР») 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 



Продовження додатка 3 88 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

(зупинення фінансових операцій) 

203.  Смолянов Михайло Олександрович, 

народився 6 жовтня 1956 р., «член 

комітету з майнових та земельних 

відносин Державної Ради Республіки 

Крим», «депутат Державної Ради 

Республіки Крим першого скликання» 

 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

204.  Соловйов Юрій Вікторович, народився 26 

жовтня 1968 р., громадянин України, 

«депутат народної ради» незаконного 

збройного формування «ЛНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

205.  Солодчук Валерій Миколайович, 

1971 року народження, м. Астрахань 

(Російська Федерація), громадянин 

Російської Федерації, заступник 

дії іноземної фізичної особи, які порушують права 

і свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

командувача 5-ї загальновійськової армії 

Східного військового округу Збройних сил 

Російської Федерації, генерал-майор, 

позивний «Гладіатор» 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

206.  Соломатін Сергій Віталійович, громадянин 

Російської Федерації, начальник штабу — 

перший заступник командувача 12-го 

Командування резерву (Центр 

територіальних військ) Південного 

військового округу Збройних сил 

Російської Федерації, генерал-лейтенант 

дії іноземної фізичної особи, які порушують права 

і свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

207.  Сопельник Андрій Федорович, народився 

16 березня 1975 р., громадянин України, 

«депутат народної ради» незаконного 

збройного формування «ЛНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

 діяльності майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

208.  Сороковенко Руслан Вікторович, 

народився 6 лютого 1980 р., громадянин 

України, «міністр сільського 

господарства» незаконного збройного 

формування «ЛНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

209.  Столяренко Вячеслав Іонович, народився 

30 квітня 1976 р., громадянин України, 

«міністр інформації, друку та масових 

комунікацій» незаконного збройного 

формування «ЛНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

(зупинення фінансових операцій) 

210.  Стрижаченко Світлана Леонідівна, 

народилася 31 серпня 1960 р., громадянка 

України, «депутат народної ради» 

незаконного збройного формування 

«ЛНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

211.  Суворов Ігор Геннадійович, директор філії 

Федерального державного унітарного 

підприємства «Державна корпорація по 

організації повітряного руху в Російській 

Федерації» «Кримаеронавігація» (директор 

филиала Федерального государственного 

унитарного предприятия 

«Государственная корпорация по 

организации воздушного движения в 

Российской Федерации» 

«Крымаеронавигация»), основний 

державний реєстраційний номер: 

1027739057500, ідентифікаційний номер 

платника податку: 7734135124, 

місцезнаходження юридичної особи: 

125993, м. Москва, просп. Ленінградський, 

37, корп. 7 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 
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№ 
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Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 
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Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

 

212.  Сульнікова Ольга Олександрівна, 

народилася 13 березня 1981 р., «член 

комітету з майнових та земельних 

відносин Державної Ради Республіки 

Крим», «депутат Державної Ради 

Республіки Крим першого скликання» 

 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

213.  Сурженко Михайло Вікторович, народився 

29 серпня 1964 р., громадянин України, 

«міністр зв’язку» незаконного збройного 

формування «ЛНР» 

 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

214.  Сухачов Андрій Валерійович, народився 6 

липня 1976 р., громадянин України, 

«голова адміністрації м. Свердловська (з 

2016 року — м. Довжанська) та 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 
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Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

Свердловського району» незаконного 

збройного формування «ЛНР» 

діяльності майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

215.  Тарасов Сергій Іванович, 

 народився 5 травня 1963 р., «член 

комітету з промислової політики, 

транспорту і паливно-енергетичного 

комплексу Державної Ради Республіки 

Крим», «депутат Державної Ради 

Республіки Крим першого скликання» 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

216.  Тараш Ольга Володимирівна, народилася 

25 травня 1987 р., громадянка України, 

колишня «голова адміністрації» глави 

незаконного збройного формування 

«ЛНР» та уряду «ЛНР», помічник «глави 

ЛНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 



Продовження додатка 3 94 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

217.  Татаренков Олег Вікторович, директор 

філії «державного унітарного 

підприємства Республіки Крим «Кримські 

морські порти» «Керченська поромна 

переправа» (филия государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым «Крымские морские порты» — 

«Керченская паромная переправа»), 

адреса: 298307, Автономна Республіка 

Крим, м. Керч, вул. Целімберна, буд. 16, 

основний державний реєстраційний номер: 

1149102012620, ідентифікаційний номер 

платника податку: 9111000450 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом України 

«Про санкції» 

 

 

218.  Тейцман Ірина Володимирівна, народилася 

8 липня 1979 р., громадянка України, 

«керівник апарату глави» незаконного 

збройного формування «ЛНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

219.  Теплинський Михайло Юрійович, 

народився 9 січня 1969 р., м. Моспіно, 

Донецька область, громадянин Російської 

дії іноземної фізичної особи, які порушують права 

і свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

Федерації, начальник штабу — перший 

заступник командувача 12-го 

Командування резерву (Центр 

територіальних військ) Південного 

військового округу Збройних сил 

Російської Федерації, генерал-лейтенант 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

220.  Теплухін Роман Юрійович, директор 

товариства з обмеженою відповідальністю 

«Ювас-транс» 

(ТОВ «Ювас-Транс»), код згідно з 

ЄДРПОУ — 31929178, переєрестровано на 

«Общество с ограниченной 

ответственностью «Ювас-транс», 

основний державний реєстраційний номер: 

1149102085714, ідентифікаційний номер 

платника податку: 9111004582, 

місцезнаходження юридичної особи: 

298300, Автономна Республіка Крим, м. 

Керч, вул. Кірова, 22, корп. 1, офіс 1 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом України 

«Про санкції» 

 

221.  Тимофєєв Ігор Борисович,  

1968 року народження, м. Новосибірськ, 

громадянин Російської Федерації, 

командир 33-ї окремої мотострілкової 

бригади (гірської) 49-ї загальновійськової 

дії іноземної фізичної особи, які порушують права 

і свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

армії Південного військового округу 

Збройних сил Російської Федерації, 

генерал-майор, позивний «Брест», на 

території України перебуває під вигаданим 

прізвищем «Соколов» 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

222.  Тимофієв Олександр Юрійович, народився 

15 квітня 1971 р., громадянин України, 

«міністр податків та зборів» незаконного 

збройного формування «ДНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

223.  Титов Ігор Вадимович, 

народився 1 січня 1970 р., «перший 

заступник міністра транспорту Республіки 

Крим» 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

224.  Ткаченко Валентина Григорівна, 

народилася 13 грудня 1949 р., уродженка 

м. Луганська, зареєстрована: м. Луганськ, 

вул. Сільгоспінститут, 27, кв. 118, 

громадянка України, «міністр освіти» 

незаконного збройного формування 

«ЛНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

225.  Торба Олександр Володимирович, 

народився 29 травня 1976 р., громадянин 

України, «депутат народної ради» 

незаконного збройного формування 

«ЛНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

226.  Тотоонов Олександр Борисович, 

народився 3 березня 1957 р., громадянин 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

Російської Федерації, член Ради Федерації 

Федеральних зборів Російської Федерації 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

227.  Тупик Денис Леонтійович,  

директор філії державного унітарного 

підприємства «Республіки Крим» 

«Кримські морські порти» 

«Держгідрографія» («Филия 

государственного унитарного предприятия 

Республики Крым «Крымские морские 

порты» — «Госгидрография»), адреса: 

298318, Автономна Республіка Крим, м. 

Керч, вул. Кірова, 54, основний державний 

реєстраційний номер: 1149102012620, 

ідентифікаційний номер платника податку: 

9111000450 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

 

228.  Устинов Володимир Васильович, 

народився 25 лютого 1953 р., громадянин 

Російської Федерації, уповноважений 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

представник президента Російської 

Федерації у Південному федеральному 

окрузі 

 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

229.  Файнгольд Олександр Йосифович, 

народження 30 березня 1989 р., «член 

комітету з майнових та земельних 

відносин Державної Ради Республіки 

Крим», «депутат Державної Ради 

Республіки Крим першого скликання» 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

230.  Філіппова Марина Вікторівна,  народилася 

22 вересня 1966 р., громадянка України, 

«заступник керівника адміністрації — 

начальник управління розвитку у сфері 

територіального планування» незаконного 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

збройного формування «ЛНР» 2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

231.  Фонарьов Олег Володимирович, народився 

16 червня 1955 р., «заступник міністра 

транспорта Республіки Крим» 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

232.  Фрадков Михайло Юхимович, народився 

1 вересня 1950 р., громадянин Російської 

Федерації, колишній директор Служби 

зовнішньої розвідки Російської Федерації 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси суспільства 

та держави, призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, створення перешкод для 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

сталого економічного розвитку, повноцінного 

здійснення громадянами України належних їм прав і 

свобод 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

233.  Фролов Денис Ігорович, громадянин 

Російської Федерації, полковник, 

«начальник протиповітряної оборони 2-ї 

окремої мотострілецької бригади 2-го 

армійського корпусу народної міліції» 

незаконного збройного формування 

«ЛНР» 

 

дії іноземної фізичної особи, які порушують права 

і свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

234.  Хорошилов Дмитро Олександрович, 

народився 20 грудня 1982 р., громадянин 

України, «депутат народної ради» 

незаконного збройного формування 

«ЛНР» 

 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

(зупинення фінансових операцій) 

235.  Хоршева Наталія Іванівна, народилася 14 

липня 1972 р., громадянка України, 

колишня «керівник апарату глави» 

незаконного збройного формування 

«ЛНР», «уповноважений з прав дитини 

ЛНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

236.  Храменков Роман Олександрович, 

народився 10 березня 1978 р., громадянин 

України, «мер Єнакієво» незаконного 

збройного формування «ДНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

237.  Церковніков Федір Володимирович, 

народився 8 травня 1982 р., громадянин 

України, «начальник Будьоновського 

районного відділку Міністерства 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

внутрішніх справ» незаконного збройного 

формування «ДНР» 

діяльності майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

238.  Ципкалов Геннадій Миколайович, 

народився 21 червня 1973 р., громадянин 

України, «голова ради міністрів» 

незаконного збройного формування 

«ЛНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

239.  Черних Віктор Олексійович, «виконуючий 

обов’язки директора філії Державного 

унітарного підприємства Республіки Крим 

«Кримські морські порти» — «Ялтинський 

торговельний порт» (филия 

государственного унитарного предприятия 

Республики Крым «Крымские морские 

порты» — «Ялтинский торговый порт»), 

адреса: 298600, Автономна Республіка 

Крим, м. Ялта, вул. Рузвельта, буд. 5, 

основний державний реєстраційний номер: 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

України »Про санкції» 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

1149102012620, ідентифікаційний номер 

платника податку: 9111000450 

 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

240.  Чернешенко Роман Миколайович, 

народився 26 вересня 1975 р., громадянин 

України, «радник глави» незаконного 

збройного формування «ЛНР», «голова 

комітету з питань релігії ЛНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

241.  Чирков Євген Володимирович, 

громадянин Російської Федерації, 

заступник командира по роботі з особовим 

складом  

28-ї окремої мотострілецької бригади (м. 

Єкатеринбург) Центрального військового 

округу Збройних сил Російської Федерації, 

«заступник командуючого по роботі з 

особовим складом  

«1-го армійського корпусу» незаконного 

збройного формування «ДНР», полковник 

дії іноземної фізичної особи, які порушують права 

і свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

 

242.  Чигіров Сергій Аліханович, директор 

товариства з обмеженою відповідальністю 

«Юні-танкер груп» (общество с 

ограниченной ответственностью «Юни-

танкер груп»), основний державний 

реєстраційний номер: 1133023001022, 

ідентифікаційний номер платника податку: 

3023005635, місцезнаходження юридичної 

особи: 414040, Астраханська область, м. 

Астрахань, вул. Червона Набережна, 75а 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

 

243.  Чужба Ада Іванівна,  

народилася 29 грудня 1970 р., громадянка 

України, «депутат народної ради» 

незаконного збройного формування 

«ЛНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

244.  Чумаченко Олександр Сергійович, дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 1) блокування активів — 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

народився 4 жовтня 1949 р., громадянин 

України, «міністр інфраструктури та 

транспорту» незаконного збройного 

формування «ЛНР» 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

245.  Шаповалов Олександр Володимирович,  

народився 9 квітня 1975 р., громадянин 

України, «депутат народної ради» 

незаконного збройного формування 

«ЛНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

246.  Шаріпов Ігор Фанільєвич, «директор 

Державного унітарного підприємства 

Республіки Крим «Кримавтодор» 

(государственное унитарное предприятие 

Республики Крым «Крымавтодор»), 

основний державний реєстраційний номер: 

1159102034090, ідентифікаційний номер 

платника податку: 9102161282, 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

місцезнаходження юридичної особи: 

295022, Автономна Республіка Крим, 

м. Сімферополь, вул. Кечкеметська, 184/1а 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

встановленим Законом України 

«Про санкції» 

 

247.  Шелюк Микола Семенович, народився 18 

грудня 1949 р., громадянин України, 

працівник «прокуратури» незаконного 

збройного формування «ДНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

248.  Шеремет Михайло Сергійович, народився 

23 травня 1971 р., «перший заступник 

голови Ради міністрів Республіки Крим» 

 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

 

249.  Шкарін Олексій Євгенович, народився 13 

серпня 1967 р., громадянин України, 

«депутат народної ради» незаконного 

збройного формування «ЛНР» 

 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

250.  Шперов Павло Валентинович, народився 

4 липня 1971 р., «член комітету з 

промислової політики, транспорту і 

паливно-енергетичного комплексу 

Державної Ради Республіки Крим», 

«депутат Державної Ради Республіки Крим 

першого скликання» 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

251.  Шубіна Яна Вікторівна,  

народилася 5 вересня 1974 р., громадянин 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

України, «депутат народної ради» 

незаконного збройного формування 

«ЛНР» 

 

 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

252.  Юр’єв Юрій Юрійович,  

народився 14 березня 1980 р., «член 

комітету з майнових та земельних 

відносин Державної Ради Республіки 

Крим», «депутат Державної Ради 

Республіки Крим першого скликання» 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси суспільства 

та держави, призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, повноцінного 

здійснення громадянами України належних їм прав і 

свобод 

 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

253.  Юр’єв Віктор Петрович,  

«директор філії Державного унітарного 

підприємства Республіки Крим «Кримські 

морські порти» — «Євпаторійський 

торговельний порт» (филия 

государственного унитарного предприятия 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) інші санкції, що відповідають 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

Республики Крым «Крымские морские 

порты» — «Евпаторийский торговый 

порт»), адреса: 297408, Автономна 

Республіка Крим, м. Євпаторія, пл. 

Моряків, буд. 1, основний державний 

реєстраційний номер: 1149102012620, 

ідентифікаційний номер платника податку: 

9111000450 

 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом України 

«Про санкції» 

 

254.  Юревіч Микола Іванович, народився 26 

квітня 1960 р., «член комітету з 

промислової політики, транспорту і 

паливно-енергетичного комплексу 

Державної Ради Республіки Крим», 

«депутат Державної Ради Республіки Крим 

першого скликання» 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом України 

«Про санкції» 

 

255.  Юров Юрій Павлович,  

народився 17 червня 1969 р., громадянин 

України, «депутат народної ради» 

незаконного збройного формування 

«ЛНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

256.  Юрченко Олег Іванович,  

народився 15 квітня 1948 р., громадянин 

України, «виконуючий обов’язки міністра 

палива, енергетики та вугільної 

промисловості» незаконного збройного 

формування «ЛНР» 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

257.  Якубовський Едуард Миколайович, 

народився 16 вересня 1959 р., громадянин 

Російської Федерації, «голова верховного 

суду» незаконного збройного формування 

«ДНР» 

 

дії суб’єктів, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності 

1) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України; 

2) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

(зупинення фінансових операцій) 

258.  Янакі Микола Леонтійович, народився 2 

серпня 1969 р., «заступник голови Ради 

міністрів Республіки Крим» 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 

259.  Ярош Петро Григорович,  

народився 30 січня 1971 р., «начальник 

управління паспортної роботи, 

громадянства та реєстрації фізичних осіб 

Державної міграційної служби Республіки 

Крим» 

 

 

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права і 

свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод 

 

1) блокування активів — 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) запобігання виведенню 

капіталів за межі України; 

3) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом 

(зупинення фінансових операцій) 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

260.  Ламонова Надія Олексіївна, (засновник 

ВАТ МАБ «Темпбанк»), зареєстрована за 

адресою: Республіка Мордовія, 

м. Ковилкіно, вул. Леніна, 2а 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

261.  Гаглоєв Михайло Георгійович, (засновник 

ВАТ МАБ «Темпбанк»), 17.02.1966 р.н., 

зареєстрований за адресою: м. Москва, 

вул. В. Бронна 19, кв. 50 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

262.  Вайнштейн Аркадій Михайлович, 

(засновник ВАТ МАБ «Темпбанк»), 

30.12.1941 р.н., зареєстрований за 

адресою: м. Москва, вул. Гарібальді 36, 

кв. 135 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

263.  Мітяєв Дмитро Аркадійович, (засновник 

ВАТ МАБ «Темпбанк»), 20.05.1966 р.н., 

зареєстрований за адресою: м. Москва, 

Дехтярний пров. 57 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

264.  Ковальчук Юрій Валентинович, 

(засновник ВАТ АБ «Россия»), 25.07.1951 

р.н., уродженець м. Санкт-Петербург. 

Глава ради правління банку 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 



Продовження додатка 3 116 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

265.  Шамалов Микола Терентійович, 

(засновник ВАТ АБ «Россия»), 24.01.1950 

р.н., уродженець м. Москва 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

266.  Тимченко Геннадій Миколайович,  

(засновник ВАТ АБ «Россия»), 

09.11.1952 р.н., уродженець м. Гюмрі 

Вірменської Республіки 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 



Продовження додатка 3 117 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

267.  Миронов Іван Олександрович, (засновник 

ВАТ АБ «Россия»), 1984 р.н., уродженець 

м. Санкт-Петербург. Зареєстрований за 

адресою: м. Санкт-Петербург, вул. Бели 

Куна 7, корп. 1, кв. 153 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

 



Продовження додатка 3 118 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

268.  Мордашов Олексій Олександрович,  

(засновник ВАТ АБ «Россия»),  

26.09.1965 р.н., уродженець м. Череповець 

Вологодської області 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

269.  Світова Тетяна Олександрівна, (засновник 

ВАТ АБ «Россия»), 1982 р.н., 

зареєстрована за адресою: м. Санкт-

Петербург, пр. Леніна 39, кв. 24 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 



Продовження додатка 3 119 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

270.  Приступа Вадим Володимирович, 

(засновник КБ «Финансовый стандарт»), 

03.08.1981 р.н., зареєстрований за 

адресою: м. Москва, вул. Велика Бронна 8, 

кв. 9 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

271.  Гальченко Сергій Миколайович, 

(засновник КБ «Финансовый стандарт») 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 



Продовження додатка 3 120 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

272.  Белянин Віктор Серафимович, (засновник 

КБ «Финансовый стандарт»), 24.10.1943 

р.н., зареєстрований за адресами: 

м. Москва, вул. Балтійська 6, корп. 2, кв. 

19 та м. Москва, Дмитрівське шосе, 41, 

корп. 1, кв. 10 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 



Продовження додатка 3 121 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України  

 

273.  Загайнов Кирил Валерійович, (засновник 

КБ «Финансовый стандарт»), 16.02.1976 

р.н., зареєстрований за адресою: 

м. Москва, просп. Мира 27, кв. 33 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

274.  Ісполатов Андрій Борисович, (засновник 

КБ «Финансовый стандарт»), 08.07.1982 

р.н., зареєстрований за адресою: м. 

Москва, вул. Велозаводська, 3/2, кв. 43 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 



Продовження додатка 3 122 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

275.  Тюмєнєв Валерій Андрійович, (засновник 

Российский национальный коммерческий 

банк), 05.03.1947 р.н., зареєстрований за 

адресою: м. Москва, вул. Фільовська 48, 

кв. 106 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 



Продовження додатка 3 123 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

276.  Лєбєдєв Ігор Олександрович, (засновник 

«Российский национальный коммерческий 

банк»), 19.05.1954 р.н., зареєстрований за 

адресою: м. Москва, просп. Ленінський 79, 

корп. 2, кв. 103 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

277.  Демченко Дар’я Сергіївна, (засновник 

«Российский национальный коммерческий 

банк»), громадянка Республіки Білорусь, 

мешкає в м. Вітебськ 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 



Продовження додатка 3 124 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

278.  Казинцев Володимир Володимирович,  

(засновник «Российский национальный 

коммерческий банк»), 02.06.1966 р.н., 

уродженець м. Москва. Зареєстрований за 

адресами: м. Москва, вул. Академіка 

Челомея, 106, кв. 85 та м. Москва, 

вул. Керченська, 111, корп. 1, кв. 19 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

279.  Макарова Тетяна Василівна, (засновник 

«Российский национальный коммерческий 

банк»), мешкає в Москві 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 



Продовження додатка 3 125 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

280.  Рябухін Андрій Борисович, 

(засновник ПАТ «Агроинкомбанк»), 

01.01.1980 р.н., зареєстрований за 

адресою: м. Москва, вул. Островітянова, 

45, корп. 1, кв. 518 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 



Продовження додатка 3 126 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України  

 

281.  Зюзьков Костянтин Миколайович,  

(засновник ПАТ «Агроинкомбанк»), 1971 

р.н., мешкає в м. Владивосток 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

282.  Галицький Руслан Вацлавович, (засновник 

ПАТ «Агроинкомбанк»), зареєстрований 

за адресою: м. Владивосток, 

вул. Владикавказька 1, кв. 43 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 



Продовження додатка 3 127 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

283.  Гавриліна Тамара Михайлівна, (засновник 

ПАТ «Агроинкомбанк»), мешкає в 

Тульській області, м. Плавськ 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 



Продовження додатка 3 128 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

284.  Каплуненко Віктор Вікторович, (засновник 

ПАТ «Агроинкомбанк»), 20.02.1978 р.н., 

уродженець м. Владивосток, 

зареєстрований за адресою: 

м. Владивосток, вул. Кірова 34, кв. 36 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

285.  Ісаєва Ольга Федорівна, (засновник ПАТ 

«Агроинкомбанк»), мешкає в м. Люберці 

Московської області 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 



Продовження додатка 3 129 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

286.  Берсенєв Сергій Борисович, (засновник 

ПАТ «Агроинкомбанк»), 01.03.1960 р.н., 

зареєстрований за адресою: Московська 

область, Ленінський р-н, м. Відноє, 

Жуковський проїзд, 5, кв. 70 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

287.  Мосіна Тетяна Іванівна, (засновник ПАТ 

«Агроинкомбанк»), мешкає в м. Кемерово 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 



Продовження додатка 3 130 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

288.  Міхнєва Жанна Тимофіївна, (засновник 

ПАТ «Агроинкомбанк»), 10.12.1948 р.н., 

зареєстрована за адресою: Приморський 

край, м. Владивосток, вул. Нерчинська 2, 

кв. 12 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 



Продовження додатка 3 131 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України  

 

289.  Савченко Ольга Єфимівна, (засновник 

ПАТ «Агроинкомбанк»), мешкає в 

м. Владивосток 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

290.  Хорунжая Серафима Миколаївна, 

(засновник ПАТ «Агроинкомбанк»), 

24.03.1987 р.н., зареєстрована за адресою: 

м. Москва, Ленінський просп., 45, кв. 129 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 



Продовження додатка 3 132 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

291.  Борисова Катерина Сергіївна, (засновник 

АТ КБ «Северный кредит»), проживає в 

м. Москва 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 



Продовження додатка 3 133 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

292.  Желєзов Олексій Валентинович, 

(засновник АТ КБ «Северный кредит»), 

09.03.1964 р.н., уродженець м. Куйбишево 

Самарської області. Мешкає в м. Вологда 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

293.  Чикін Володимир Олександрович,  

(засновник АТ КБ «Северный кредит»), 

08.04.1952 р.н. Мешкає в м. Вологда 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 



Продовження додатка 3 134 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

294.  Дронова Ксенія Володимирівна, 

(засновник АТ КБ «Северный кредит»), 

14.02.1989 р.н., зареєстрована за адресою: 

м. Москва, вул. Челябінська, б. 3, кв. 188 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

295.  Астров Станіслав Леонідович, (засновник 

АТ КБ «Северный кредит»), 14.11.1964 

р.н., зареєстрований за адресою: 

Московська обл., м. Люберці,  

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 



Продовження додатка 3 135 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

вул. Нова 15, кв. 41 діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

296.  Звєрєва Олена Євгенівна, (засновник АТ 

«Генбанк»), мешкає в м. Москва 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України  

 

297.  Єрмоленко Аліна Кузьмінічна, (засновник 

АТ «Генбанк»), мешкає в м. Хімкі 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

298.  Шатов Олексій Юрійович, (засновник АТ 

«Генбанк»), 09.05.1971 р.н., 

зареєстрований за адресою: м. Москва, 

вул. Зеленоградська 7, корп. 1, кв. 72 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

299.  Носорєв Олександр Степанович, 

(засновник АТ «Фиа-Банк»), 05.02.1955 

р.н., уродженець м. Моршанське 

Тамбовської області. Зареєстрований за 

адресою: м. Тольятті, вул. Фрунзе, 35/54, 

кв. 226 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 



Продовження додатка 3 138 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

300.  Акімов Олександр Васильович, (засновник 

ВАТ АК «БайкалБанк»), 01.02.1963 р.н., 

мешкає в м. Омськ 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

301.  Кібірьов Всеволод Геннадійович, 

(засновник ВАТ АК «БайкалБанк»), 

мешкає в м. Улан-Уде 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 



Продовження додатка 3 139 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

302.  Шемякін Володимир Леонідович, 

(засновник ВАТ АК «БайкалБанк»), 

16.04.1969 р.н., уродженець с. Рев’якіно 

Ясногорського р-ну Тульської області 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

303.  Бадмаєв Борис Дабаєвич, (засновник ВАТ 

АК «БайкалБанк»), мешкає в м. Улан-Уде 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

304.  Банзатова Васса Ойдопівна, (засновник 

ВАТ АК «БайкалБанк»), 04.04.1965 р.н., 

мешкає в м. Улан-Уде 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України  

 

305.  Зураєва Любов Іллівна, (засновник ВАТ 

АК «БайкалБанк»), мешкає в м. Улан-Уде 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

306.  Гольдберг Ігор Ілліч,  

(засновник ЗАТ КБ «ИС Банк»), 

зареєстрований за адресою: м. Санкт-

Петербург, вул. Новосибірська 18/5, 

кв. 134 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

307.  Долян Сергій Андрійович, (засновник ЗАТ 

КБ «ИС Банк»), 11.01.1982 р.н., 

зареєстрований за адресою: м. Москва, 

Лазорєвий пр., 6, кв. 25 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 



Продовження додатка 3 143 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

308.  Кроль Наталія Анатоліївна, (засновник 

ЗАТ КБ «ИС Банк»), мешкає в м. Москва 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

309.  Поздняков Дмитро Володимирович,  

(засновник ЗАТ КБ «ИС Банк»),  

19.02.1973 р.н., уродженець м. Гатчина 

Ленінградської області 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

310.  Хайрулін Рустам Ахмедович, (засновник 

ЗАТ КБ «ИС Банк»), 21.09.1977 р.н., 

зареєстрований за адресою: м. Москва, 

Свободний просп. 7, корп. 2, кв. 232 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

311.  Житленок Михайло Дмитрович, 

(засновник ЗАТ КБ «ИС Банк»), 04.05.1979 

р.н., зареєстрований за адресою: 

м. Москва, вул. Нікулінська, 27,  

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

корп. 1, кв. 64 діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

312.  Молов Аслан Борисович, (засновник ЗАТ 

КБ «ИС Банк»), мешкає в м. Нальчик 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 



Продовження додатка 3 146 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України  

313.  Анненков Олександр Васильович,  

(засновник АТ «Севастопольский морской 

банк»), 10.02.1952 р.н., уродженець 

с. Роговате Старо-Оскольського р-ну 

Білгородської обл. Зареєстрований за 

адресою: м. Москва, вул. Д.Донського 10, 

корп. 1, кв. 212 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

314.  Анненкова Лідія Василівна, (засновник АТ 

«Севастопольский морской банк»), 

20.05.1950 р.н., зареєстрована за адресою: 

м. Москва, М.Грузинська, 29, кв. 133 

дії іноземної особи, які створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють терористичній 

діяльності та/або призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона участі у 

приватизації, оренді 

державного майна резидентами 



Продовження додатка 3 147 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

іноземної держави та особами, 

які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

315.  Кєсаєв Ігор Альбертович,  

власник ГК «Меркурій» та АО «Торговая 

компания «МЕГАПОЛИС» (обидві - РФ) 

30.10.1966 р.н., чол. стать, громадянин РФ, 

бізнесмен, уродженець м. Орджонікідзе, 

Північно-Осетинська АРСР 

дії, які створюють реальні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України,сприяють 

терористичній діяльності та/або призводять до 

окупації території України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) обмеження торговельних 

операцій 

3) запобігання виведенню 

капіталів за межі України 

4) повна або часткова заборона 

вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами 

яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно з 

цим Законом 

5) припинення видачі дозволів, 

ліцензій на ввезення в Україну 

з іноземної держави чи 

вивезення з України валютних 



Продовження додатка 3 148 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

цінностей та обмеження видачі 

готівки за платіжними 

картками, емітованими 

резидентами іноземної 

держави 

316.  Арнаутов Олексій Миколайович, 

11.05.1974 р.н., уродженець м. Донецьк, 

громадянин РФ, закордонні паспорти гр.. 

РФ №№ 729289833, 723589623, член 

наглядової ради ПАТ «ЗАлК»  

дії, які створюють загрозу національній безпеці, 

завдають майнових втрат та перешкоджають 

сталому економічному розвитку держави 

 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) обмеження торговельних 

операцій 

3) запобігання виведенню 

капіталів за межі України 

4) зупинення виконання 

економічних та фінансових 

зобов’язань 

5) заборона здійснення 

державних 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 

державних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, 



Продовження додатка 3 149 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з 

цим Законом 

6) повна або часткова заборона 

вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами 

яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно з 

цим Законом 

7) заборона здійснення НБУ 

реєстрації учасника 

міжнародної платіжної 

системи, платіжною 

організацією якої є резидент 

іноземної держави 

8) заборона передання 

технологій, прав на об’єкти 

права інтелектуальної 

власності 

 

317.  Stelios Christodoulou (Стеліос 

Христодоулоу) 

01.09.1987 р.н., громадянин Республіки 

Кіпр, закордонний паспорт типу Y код 

CYP № К00145131 

дії, які створюють загрозу національній безпеці, 

завдають майнових втрат та перешкоджають 

сталому економічному розвитку держави 

 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) обмеження торговельних 

операцій 



Продовження додатка 3 150 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

3) запобігання виведенню 

капіталів за межі України 

4) зупинення виконання 

економічних та фінансових 

зобов’язань 

5) заборона здійснення 

державних 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 

державних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, 

робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з 

цим Законом 

6) повна або часткова заборона 

вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами 

яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно з 

цим Законом 

7) заборона здійснення НБУ 

реєстрації учасника 



Продовження додатка 3 151 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

міжнародної платіжної 

системи, платіжною 

організацією якої є резидент 

іноземної держави 

8) заборона передання 

технологій, прав на об’єкти 

права інтелектуальної 

власності 

318.  Черневський Сергій Адольфович, 

28.03.1953 р.н., громадянин РФ, 

закордонний паспорт  

№ 715623869, член наглядової ради 

ПАТ «ЗАлК» 

дії, які створюють загрозу національній безпеці, 

завдають майнових втрат та перешкоджають 

сталому економічному розвитку держави 

 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) обмеження торговельних 

операцій 

3) запобігання виведенню 

капіталів за межі України 

4) зупинення виконання 

економічних та фінансових 

зобов’язань 

5) заборона здійснення 

державних 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 



Продовження додатка 3 152 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

державних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, 

робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з 

цим Законом 

6) повна або часткова заборона 

вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами 

яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно з 

цим Законом 

7) заборона здійснення НБУ 

реєстрації учасника 

міжнародної платіжної 

системи, платіжною 

організацією якої є резидент 

іноземної держави 

8) заборона передання 

технологій, прав на об’єкти 

права інтелектуальної 

власності 

319.  Тихонова Яна Робертівна,  

08.10.1966 р.н., громадянка РФ, закордонні 

паспорти №№4506003374, 628312070, член 

наглядової ради ПАТ «ЗАлК», співвласник 

ОК «Русал» 

дії, які створюють загрозу національній безпеці, 

завдають майнових втрат та перешкоджають 

сталому економічному розвитку держави 

 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) обмеження торговельних 



Продовження додатка 3 153 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

операцій 

3) запобігання виведенню 

капіталів за межі України 

4) зупинення виконання 

економічних та фінансових 

зобов’язань 

5) заборона здійснення 

державних 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 

державних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, 

робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з 

цим Законом 

6) повна або часткова заборона 

вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами 

яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно з 

цим Законом 

7) заборона здійснення НБУ 



Продовження додатка 3 154 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

реєстрації учасника 

міжнародної платіжної 

системи, платіжною 

організацією якої є резидент 

іноземної держави 

8) заборона передання 

технологій, прав на об’єкти 

права інтелектуальної 

власності 

 

320.  Норенко Іван Григорович,  

05.12.1987 р.н., ІПН 3211523014, 

уродженець м. Москва Російська 

Федерація, громадянин Російської 

Федерації 

дії фізичної особи, які створюють реальні загрози 

національним інтересам та порушують інтереси 

суспільства та держави  

 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) обмеження торговельних 

операцій 

3) запобігання виведенню 

капіталів за межі України 

4) зупинення виконання 

економічних та фінансових 

зобов’язань 

5) повна заборона вчинення 

правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно з цим 

Законом 

6) заборона видачі дозволів, 



Продовження додатка 3 155 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій 

в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках 

і вкладах на території іноземної 

держави 

7) припинення видачі дозволів, 

ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, 

емітованими резидентами 

іноземної держави 

8) заборона здійснення 

Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної 

платіжної системи, платіжною 

організацією якої є резидент 

іноземної держави 

9) 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 



Продовження додатка 3 156 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою 

чи її діяльність 

10) заборона передання 

технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

11) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

321.  Гільфанов Роман Юсуфович, 

05.02.1986 р.н., ІПН 3144725253, 

уродженець Пермської обл. Російська 

Федерація, громадянин Російської 

Федерації 

дії фізичної особи, які створюють реальні загрози 

національним інтересам та порушують інтереси 

суспільства та держави  

 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) обмеження торговельних 

операцій 

3) запобігання виведенню 

капіталів за межі України 

4) зупинення виконання 

економічних та фінансових 

зобов’язань 

5) повна заборона вчинення 

правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно з цим 

Законом 



Продовження додатка 3 157 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

6) заборона видачі дозволів, 

ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій 

в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках 

і вкладах на території іноземної 

держави 

7) припинення видачі дозволів, 

ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, 

емітованими резидентами 

іноземної держави 

8) заборона здійснення 

Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної 

платіжної системи, платіжною 

організацією якої є резидент 

іноземної держави 

9) 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 



Продовження додатка 3 158 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

більше відсотками статутного 

капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою 

чи її діяльність 

10) заборона передання 

технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

11) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

322.  Гільфанов Рустам Юсуфович,  

06.01.1983 р.н., ІПН 3032125933, 

уродженець Пермської обл. Російська 

Федерація, громадянин Російської 

Федерації 

дії фізичної особи, які створюють реальні загрози 

національним інтересам та порушують інтереси 

суспільства та держави  

 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) обмеження торговельних 

операцій 

3) запобігання виведенню 

капіталів за межі України 

4) зупинення виконання 

економічних та фінансових 

зобов’язань 

5) повна заборона вчинення 

правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно з цим 



Продовження додатка 3 159 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

Законом 

6) заборона видачі дозволів, 

ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій 

в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках 

і вкладах на території іноземної 

держави 

7) припинення видачі дозволів, 

ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, 

емітованими резидентами 

іноземної держави 

8) заборона здійснення 

Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної 

платіжної системи, платіжною 

організацією якої є резидент 

іноземної держави 

9) заборона збільшення розміру 

статутного капіталу 

господарських товариств, 

підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або 



Продовження додатка 3 160 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного 

капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою 

чи її діяльність 

10) заборона передання 

технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

11) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

323.  Токарєв Сергій Олександрович,  

29.12.1983 р.н., ІПН 3066505015, 

уродженець м. Москва Російська 

Федерація, громадянин Російської 

Федерації 

дії фізичної особи, які створюють реальні загрози 

національним інтересам та порушують інтереси 

суспільства та держави  

 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) обмеження торговельних 

операцій 

3) запобігання виведенню 

капіталів за межі України 

4) зупинення виконання 

економічних та фінансових 

зобов’язань 

5) повна заборона вчинення 

правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких 



Продовження додатка 3 161 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

застосовано санкції згідно з цим 

Законом 

6) заборона видачі дозволів, 

ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій 

в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках 

і вкладах на території іноземної 

держави 

7) припинення видачі дозволів, 

ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, 

емітованими резидентами 

іноземної держави 

8) заборона здійснення 

Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної 

платіжної системи, платіжною 

організацією якої є резидент 

іноземної держави 

9) заборона збільшення розміру 

статутного капіталу 

господарських товариств, 

підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, 



Продовження додатка 3 162 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

учасником якої є нерезидент або 

іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного 

капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою 

чи її діяльність 

10) заборона передання 

технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

11) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

324.  Зеленський Максим Григорович, 

25.06.1968р.н., ІПН 2501321333, 

уродженець Тульської обл. Російська 

Федерація, громадянин Російської 

Федерації 

дії фізичної особи, які створюють реальні загрози 

національним інтересам та порушують інтереси 

суспільства та держави  

 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) обмеження торговельних 

операцій 

3) запобігання виведенню 

капіталів за межі України 

4) зупинення виконання 

економічних та фінансових 

зобов’язань 

5) повна заборона вчинення 

правочинів щодо цінних паперів, 



Продовження додатка 3 163 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно з цим 

Законом 

6) заборона видачі дозволів, 

ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій 

в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках 

і вкладах на території іноземної 

держави 

7) припинення видачі дозволів, 

ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, 

емітованими резидентами 

іноземної держави 

8) заборона здійснення 

Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної 

платіжної системи, платіжною 

організацією якої є резидент 

іноземної держави 

9) заборона збільшення розміру 

статутного капіталу 

господарських товариств, 

підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна 



Продовження додатка 3 164 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

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 

10) заборона передання 

технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

11) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

325.  Ванін Сергій Анатолійович, 02.03.1980 р.н. 

місце проживання: м. Кінешма, Іванівської 

області, Російська Федерація; 

(іпн: 371001536695) 

дії іноземної фізичної особи, які створюють 

реальні та потенційні загрози національним 

інтересам України 

заборона в’їзду на територію 

України 

326.  Отдєлкін Олександр Євстафович,   

05.05.1980 р.н., уродженець 

м. Дзержинська, Нижньогородської 

області, Російська Федерація, місце 

проживання: м. Нижній Новгород, РФ; 

(іпн: 525900967565) 

дії іноземної фізичної особи, які створюють 

реальні та потенційні загрози національним 

інтересам України 

заборона в’їзду на територію 

України 

327.  Лошкарьов Сергій Валерійович,  

23.12.1980 р.н., місце проживання: 

м. Нижній Новгород, Російська Федерація; 

(іпн: 520102082111) 

дії іноземної фізичної особи, які створюють 

реальні та потенційні загрози національним 

інтересам України 

заборона в’їзду на територію 

України 



Продовження додатка 3 165 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

328.  Тимченко Іван Олександрович,  

28.10.1992 р.н. місце проживання: 

Ростовська область, РФ; 

(іпн: 235212629806) 

дії іноземної фізичної особи, які створюють 

реальні та потенційні загрози національним 

інтересам України 

заборона в’їзду на територію 

України 

329.  Єригін Олександр Володимирович,  

27.07.1979 р.н., місце проживання: 

Ростовська область, РФ; 

(іпн: 231518827935) 

дії іноземної фізичної особи, які створюють 

реальні та потенційні загрози національним 

інтересам України 

заборона в’їзду на територію 

України 

330.  Касімова Земфіра Курбанівна,  

22.05.1970 р.н., місце проживання:                          

м. Геленджик, Краснодарський край, РФ; 

(іпн: 230403749630) 

дії іноземної фізичної особи, які створюють 

реальні та потенційні загрози національним 

інтересам України 

заборона в’їзду на територію 

України 

331.  Євтушенков Володимир Петрович, 

25.09.1948р.н., Громадянин Російської 

Федерації, уродженець с. Камінщина 

Смоленського р-ну Смоленської обл. РФ, 

паспорт громадянина РФ 4508591864, 

закордонні паспорти: 726084593, 

714968492, 714449807 

 

дії іноземної фізичної особи, які створюють 

реальні та потенційні загрози національним 

інтересам України 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) обмеження торговельних 

операцій  

3) запобігання виведенню 

капіталів за межі України  

4) зупинення виконання 

економічних та фінансових 

зобов’язань  

5) заборона здійснення 

державних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб-

резидентів іноземної держави 

державної форми власності та 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких 

знаходиться у власності 

іноземної держави, а також 

державних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, 

робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з цим 

Законом 

6) повна або часткова заборона 

вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких 

є особи, до яких застосовано 

санкції згідно з цим Законом 

7) заборона видачі дозволів, 

ліцензій Національного банку 

України на здійснення 

інвестицій в іноземну 

державу, розміщення 

валютних цінностей на 

рахунках і вкладах на 

території іноземної держави 

8) заборона передання 

технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

9) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

іноземних держав, застосування 

інших заборон в’їзду на 

територію України 

332.  Замуруєв Віталій Валентинович 

(11.01.1975 р.н., паспорт громадянина 

України ЕМ 260393, ІПН 2740410012, 

зареєстрований за адресою: м. Луганськ, 

вул. Переяславська, буд. 44) 

вчинення іноземною фізичною особою дій, які 

створюють загрози національній безпеці, а також 

порушують права і свободи людини і громадянина 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) заборона видачі дозволів, 

ліцензій Національного банку 

України на здійснення 

інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних 

цінностей на рахунках і 

вкладах на території іноземної 

держави 

3) інші санкції, що 

відповідають принципам їх 

застосування, встановленим 

цим Законом (заборона 

діяльності на території 

України, зупинення 

фінансових операцій) 

333.  Чмихалов Сергій Вікторович (Чмыхалов 

Сергей Викторович, 15.11.1961 р.н., 

уродженець м. Кісільово Кемеровської 

обл. РФ, громадянин РФ, закордонний 

паспорт № 713076667, офіційний 

представник президента нафтової компанії 

діяльність, яка створює загрозу національній 

безпеці, завдає майнових втрат та перешкоджає 

сталому економічному розвитку держави 

 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) обмеження торговельних 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

«Лукойл» в Україні) операцій 

3) запобігання виведенню 

капіталів за межі України 

4) зупинення виконання 

економічних та фінансових 

зобов’язань 

5) повна або часткова заборона 

вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами 

яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно з 

цим Законом 

6) заборона передання 

технологій, прав на об’єкти 

права інтелектуальної власності 

334.  Чалов Микола Анатолійович (Чалов 

Николай Анатолиевич, 22.06.1975 р.н., 

уродженець м. Волгоград РФ, громадянин 

РФ, закордонний паспорт № 0881059) 

діяльність, яка створює загрозу національній 

безпеці, завдає майнових втрат та перешкоджає 

сталому економічному розвитку держави 

 

1) блокування активів - 

тимчасове обмеження права 

особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй 

майном 

2) обмеження торговельних 

операцій 

3) запобігання виведенню 

капіталів за межі України 

4) зупинення виконання 

економічних та фінансових 

зобов’язань 

5) повна або часткова заборона 



Продовження додатка 3 169 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

ідентифікаційні дані (дата народження, 

громадянство), посада/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування санкцій (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України 

«Про санкції») 

вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами 

яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно з 

цим Законом 

6) заборона передання 

технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

335.  Григорян Карен Андранікович  

(Григорян Карэн Андраникович, Grigorjan 

Karen Andranikovich, 14.07.1961 р.н., 

громадянина Російської Федерації, 

паспорт громадянина РФ для виїзду за 

кордон № 727923031) 

 

дії юридичної особи, які створюють реальні та 

потенційні загрози національним інтересам 

України, призводять до завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого економічного 

розвитку держави 

1) заборона участі у приватизації, 

оренді державного майна 

резидентами іноземної держави 

та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави 

або діють і їх інтересах 

2) повна або часткова заборона 

вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких 

є особи, до яких застосовано 

санкції 

3) відмова в наданні та 

скасування віз резидентам 

іноземних держав, 

застосування інших заборон 

в’їзду на територію України 

______________________________________ 


