
Додаток 1 

до рішення Ради національної безпеки і оборони України  

від 26 лютого 2023 року "Про застосування та внесення змін до 

персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 

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

від 26 лютого 2023 року № 116/2023 

 

 

 

ФІЗИЧНІ ОСОБИ, 

до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) 

 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

1.  Пригожина Катерина Сергіївна (Пригожина 

Екатерина Сергеевна, Prigozhina Ekaterina), 

01.03.1999 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 784808463110. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

десять років 



 

2 

Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 
2.  Трошева Світлана Леонідівна (Трошева 

Светлана Леонидовна, Trosheva Svetlana), 
21.06.1962 р.н., громадянка Російської 
Федерації, відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром платників податків 
Російської Федерації: ідентифікаційний 
номер платника податків – 781417568180. 

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

десять років 

3.  Уткін Дмитро Валерійович (Уткин Дмитрий 

Валерьевич, Utkin Dmitrii), 11.06.1970 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

602716169488. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

 

десять років 



 

3 

Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

4.  Вишницька Наталія Олександрівна 

(Вишницкая Наталья Александровна, 

Vishnitskaia Natalia), 29.07.1969 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

601501740364. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

 

десять років 



 

4 

Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

5.  Коваленко Анна Дмитрівна (Коваленко Анна 

Дмитриевна, Kovalenko Anna),  

24.12.1993 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 781447225422. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 



 

5 

Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

6.  Цесарська Алла Павлівна (Цесарская Алла 

Павловна, Tsesarskaia Alla), 07.11.1959 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

781622653208. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

7.  Ратникова Олена Володимирівна  

(Ратникова Елена Владимировна, Ratnikova 

Elena), 06.11.1961 р.н., громадянка 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

772034108747. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

десять років 



 

6 

Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

8.  Кислова Олена Петрівна (Кислова Елена 

Петровна, Kislova Elena), 09.10.1967 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

781423993802. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

 

десять років 



 

7 

Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

9.  Росликова Катерина Станіславівна 

(Росликова Екатерина Станиславовна, 

Roslikova Ekaterina), 19.04.1992 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

424306082308. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

10.  Єрмакова Марія Олександрівна (Ермакова 

Мария Александровна, Ermakova Mariia), 

29.07.1986 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 780626795508. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

11.  Полевикова Ірина Анатоліївна (Полевикова 

Ирина Анатольевна, Polevikova Irina), 

09.10.1969 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 780417730169. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

12.  Данилова Ірина Юріївна (Данилова Ирина 

Юрьевна, Danilova Irina), 21.03.1983 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

781407226540. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13.  Левченко Ігор Володимирович (Левченко 

Игорь Владимирович, Levchenko Igor), 

24.11.1980 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 470703895400. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

14.  Маханов Григорій Петрович (Маханов 

Григорий Петрович, Makhanov Grigorii), 

23.12.1981 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 781634620574. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

15.  Балабаєва Анастасія Василівна (Балабаева 

Анастасия Васильевна, Balabaeva Anastasiia), 

04.02.1989 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 891103924855. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

 

десять років 



 

12 

Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

16.  Корольова Валерія Едуардівна (Королёва 

Валерия Эдуардовна, Koroleva Valeriia), 

30.06.1988 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 781699557183. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

17.  Виноградов Дмитро Володимирович 

(Виноградов Дмитрий Владимирович, 

Vinogradov Dmitrii), 10.02.1979 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

десять років 



 

13 

Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер платника 

податків – 540125243826. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

18.  Синицина Катерина Олександрівна 

(Синицына Екатерина Александровна, 

Sinitsyna Ekaterina), 23.11.1990 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

784000869574. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

19.  Добрикова Євгенія Сергіївна (Добрикова 

Евгения Сергеевна, Dobrikova Evgeniia), 

24.11.1988 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 290222523149. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

20.  Семак Олена Миколаївна (Семак Елена 

Николаевна, Semak Elena), 09.09.1971 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

781123874434. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

21.  Васильєв Костянтин Миколайович 

(Васильев Константин Николаевич, Vasilev 

Konstantin), 19.01.1985 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

780619459086. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

22.  Корупятник Геннадій Павлович (Корупятник 

Геннадий Павлович, Korupiatnik Gennadii), 

13.01.1957 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 780215220609. 

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

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

23.  Константінов Микола (Константинов 

Николай, Konstantinov Nikolai),  

16.07.1985 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 470508306932. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

24.  Османова Гульнар Сейтумерівна (Османова 

Гульнар Сейтумеровна, Osmanova Gulnar), 

25.11.1939 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 780605958279. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

25.  Арнольд Павло Беннович (Арнольд Павел 

Беннович, Arnold Pavel), 13.06.1974 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

471202956364. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

26.  Петрова Алла Ігорівна (Петрова Алла 

Игоревна, Petrova Alla), 28.05.1968 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

780401091943. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

27.  Слайманов Рафаель Марсилович (Слайманов 

Рафаэль Марсилович, Slaimanov Rafael), 

29.03.1979 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 564000119238. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

28.  Єрохін Олег В'ячеславович (Ерохин Олег 

Вячеславович, Erokhin Oleg), 20.09.1966 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

781310371230. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

29.  Смірнова Марина Сергіївна (Смирнова 

Марина Сергеевна, Smirnova Marina), 

15.12.1978 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 601701289766. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

30.  Чекалов Валерій Євгенович (Чекалов 

Валерий Евгеньевич, Chekalov Valerii), 

10.01.1976 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 410104446510. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

31.  Бармін Сергій Валентинович (Бармин 

Сергей Валентинович, Barmin Sergei), 

18.01.1972 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 781641299263. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

32.  Александрова Діна Дмитрівна 

(Александрова Дина Дмитриевна, 

Aleksandrova Dina), 08.10.1969 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

780616548500. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

33.  Поясков Михайло Олександрович (Поясков 

Михаил Александрович, Poiaskov Mikhail), 

17.09.1974 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 526318795405. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 



 

25 

Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

34.  Можар Олена Анатоліївна (Можар Елена 

Анатольевна, Mozhar Elena), 23.03.1968 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

781004324907. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

35.  Буханцова Олена Миколаївна (Буханцова 

Елена Николаевна, Bukhantsova Elena), 

27.11.1970 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 780611922288. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

десять років 



 

26 

Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

36.  Ушаков Євген Михайлович (Ушаков 

Евгений Михайлович, Ushakov Evgenii), 

11.04.1976 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 772829299809. 

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

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

37.  Тимофеєва Олена Миколаївна (Тимофеева 

Елена Николаевна, Timofeeva Elena), 

09.10.1952 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 781002861906. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

38.  Мандель Андрій Сергійович (Мандель 

Андрей Сергеевич, Mandel Andrei), 

02.03.1990 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 471206451759. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

39.  Ситдікова Катерина Юріївна (Ситдикова 

Екатерина Юрьевна, Sitdikova Ekaterina), 

21.05.1990 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 434582194832. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

40.  Цулукідзе Олександр Вікторович 

(Цулукидзе Александр Викторович, 

Tsulukidze Aleksandr), 08.07.1989 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

781435878699. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

41.  Потепкін Михайло Сергійович (Потепкин 

Михаил Сергеевич, Potepkin Mikhail), 

29.09.1981 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 781406805632. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

42.  Марков Антон Олександрович (Марков 

Антон Александрович, Markov Anton), 

09.08.1995 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 870301003347. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

43.  Старкова Ольга Олександрівна (Старкова 

Ольга Александровна, Starkova Olga), 

12.11.1979 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 616405336490. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

44.  Лавренков Ігор Валерійович (Лавренков 

Игорь Валерьевич, Lavrenkov Igor), 

30.01.1974 р.н., громадянин Російської 

Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

45.  Шорохов Олег Юрійович (Шорохов Олег 

Юрьевич, Shorokhov Oleg), 10.03.1972 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Федерації: ідентифікаційний номер  

платника податків – 471500091606. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

46.  Кочина Олена Анатоліївна (Кочина Елена 

Анатольевна, Kochina Elena), 29.07.1975 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

780507603101. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

47.  Ходотов Євген Гаррійович (Ходотов 

Евгений Гаррьевич, Khodotov Evgenii), 

21.03.1964 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 780708486042. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

48.  Гаймантдінов Олексій Олегович 

(Гаймантдинов Алексей Олегович, 

Gaimantdinov Aleksei), 06.12.1977 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

781420159187. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

49.  Нікітіна Яна Віталіївна (Никитина Яна 

Витальевна, Nikitina Iana), 06.10.1987 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

410118363302. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

50.  Карасьов Павло Андрійович (Карасёв Павел 

Андреевич, Karasev Pavel), 09.06.1986 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

470517591228. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

51.  Ситий Дмитро Сергійович (Сытый Дмитрий 

Сергеевич, Sytyi Dmitrii), 23.03.1989 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

780534701115. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

52.  Захаров Валерій Миколайович (Захаров 

Валерий Николаевич, Zakharov Valerii), 

12.01.1970 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

десять років 



 

38 

Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 781423379543. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

53.  Волхонський Олександр Олександрович 

(Волхонский Александр Александрович, 

Volkhonskii Aleksandr), 02.06.1976 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

780413815090. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

54.  Юдов Сергій Миколайович (Юдов Сергей 

Николаевич, Iudov Sergei), 28.11.1968 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

780717397102. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

55.  Гуляєв Євген Аркадійович (Гуляев Евгений 

Аркадьевич, Guliaev Evgenii),  

09.10.1963 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 781605519114. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

56.  Бичков Петро Олександрович  

(Бычков Пётр Александрович, Bychkov Petr), 

25.11.1987 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 782513941021. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

57.  Ніколайчук Михайло Феофанович 

(Николайчук Михаил Феофанович, 

Nikolaichuk Mikhail), 18.04.1975 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

784801893917. 

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

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

58.  Осадчий Ігор Михайлович (Осадчий Игорь 

Михайлович, Osadchii Igor), 11.11.1974 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

780514979909. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

59.  Пушкіна Марія Олександрівна  

(Пушкина Мария Александровна,  

Pushkina Mariia), 13.03.1977 р.н.,  

громадянка Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

десять років 
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з/п 
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Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Федерації: ідентифікаційний номер  

платника податків – 782576360446. 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

60.  Крамар Надія Петрівна (Крамар Надежда 

Петровна, Kramar Nadezhda), 03.08.1989 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

672402946836. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

61.  Берг Юлія Андріївна (Берг Юлия Андреевна, 

Berg Iuliia), 24.02.1988 р.н., громадянка 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

782516327349. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 



 

45 

Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

62.  Захаріяш Олег Васильович (Захарияш Олег 

Васильевич, Zakhariiash Oleg),  

25.10.1966 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 782064033301. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

63.  Бєліков Григорій Вікторович (Беликов 

Григорий Викторович, Belikov Grigorii), 

26.04.1983 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 781313676906. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

64.  Шугалей Максим Анатолійович (Шугалей 

Максим Анатольевич, Shugalei Maksim), 

24.02.1966 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 780216797389. 

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

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  
10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

65.  Соколов Максим Юрійович (Соколов 

Максим Юрьевич, Sokolov Maksim), 

11.03.1980 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 526309744958. 

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

десять років 

66.  Поздняков Роман Вікторович (Поздняков 

Роман Викторович, Pozdniakov Roman), 

26.09.1980 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 615509715500. 

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

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

67.  Крамар Андрій Петрович (Крамар Андрей 

Петрович, Kramar Andrei), 04.11.1981 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

672505378960. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

десять років 



 

49 

Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

68.  Порубов Валерій Юрійович (Порубов 

Валерий Юрьевич, Porubov Valerii), 

17.10.1967 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 470300038258. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

69.  Васильєв Віктор Олександрович (Васильев 

Виктор Александрович, Vasilev Viktor), 

06.04.1985 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

десять років 



 

50 

Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 032602615396. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

70.  Обліцов Антон Юрійович (Облицов Антон 

Юрьевич, Oblitsov Anton), 21.10.1987 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

290125889187. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

десять років 



 

51 

Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

71.  Чепурко Станіслав Олексійович (Чепурко 

Станислав Алексеевич, Chepurko Stanislav), 

14.02.1991 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 890307463791. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

72.  Шкурдодо Альона Володимирівна 

(Шкурдодо Алёна Владимировна, Shkurdodo 

Alena), 18.08.1977 р.н., громадянка 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

410115582810. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

73.  Короннов Микола Борисович (Короннов 

Николай Борисович, Koronnov Nikolai), 

27.02.1974 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 524902349957. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

74.  Копоть Євген Михайлович (Копоть Евгений 

Михайлович, Kopot Evgenii), 17.11.1985 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

323302972898. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

75.  Чиклін Микола Олексійович (Чиклин 

Николай Алексеевич, Chiklin Nikolai), 

26.02.1962 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 781014376460. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

76.  Біанкі Валентин Олександрович (Бианки 

Валентин Александрович, Bianki Valentin), 

13.09.1981 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

десять років 



 

55 

Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 780157660372. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

77.  Асланова Дар'я Дмитрівна (Асланова Дарья 

Дмитриевна, Aslanova Daria), 08.09.1985 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

781423763823. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

десять років 



 

56 

Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

78.  Бурикова Інга Сергіївна (Бурикова Инга 

Сергеевна, Burikova Inga), 17.07.1978 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

781413085738. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 



 

57 

Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

79.  Паймушкін Ілля Миколайович (Паймушкин 

Илья Николаевич, Paimushkin Ilia), 

19.10.1977 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 732800530104. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

80.  Євстигнєєв Рінат Олександрович 

(Евстигнеев Ринат Александрович, 

Evstigneev Rinat), 25.07.1994 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

470520912150. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

десять років 



 

58 

Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

81.  Стрєлков Ілля Андрійович (Стрелков Илья 

Андреевич, Strelkov Ilia), 29.03.1981 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

781600875060. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

 

десять років 



 

59 

Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

82.  Ігнатовський Ярослав Рінатович 

(Игнатовский Ярослав Ринатович, Ignatovskii 

Iaroslav), 08.05.1983 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

780520982681. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

83.  Кір'ян Дмитро Сергійович (Кирьян Дмитрий 

Сергеевич, Kirian Dmitrii), 07.11.1989 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

десять років 



 

60 

Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Федерації: ідентифікаційний номер платника 

податків – 890307345678. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

84.  Бистров Михайло Іванович (Быстров 

Михаил Иванович, Bystrov Mikhail), 

21.12.1958 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 781009959837. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

десять років 



 

61 

Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

85.  Бурчик Михайло Леонідович (Бурчик 

Михаил Леонидович, Burchik Mikhail), 

07.06.1986 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 780719157650. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

86.  Асланов Джейхун Насімі огли (Асланов 

Джейхун Насими оглы, Aslanov Dzheikhun), 

01.01.1990 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 381806733413. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

87.  Крилова Олександра Юріївна (Крылова 

Александра Юрьевна, Krylova Aleksandra), 

01.07.1986 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 781695816782. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

88.  Богачова Анна Владиславівна (Богачева 

Анна Владиславовна, Bogacheva Anna), 

13.03.1988 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 263512998101. 

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

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

89.  Полозов Сергій Павлович (Полозов Сергей 

Павлович, Polozov Sergei), 13.10.1987 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

780434396411. 

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

десять років 

90.  Бовда Марія Анатоліївна (Бовда Мария 
Анатольевна, Bovda Mariia), 21.02.1986 р.н., 
громадянка Російської Федерації, відомості 
згідно з Єдиним державним реєстром 
платників податків Російської Федерації: 
ідентифікаційний номер платника податків – 
301507566139. 

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

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

91.  Васильченко Гліб Ігорьович (Васильченко 

Глеб Игоревич, Vasilchenko Gleb),  

13.04.1991 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 783801868940. 

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

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

92.  Бовда Роберт Сергійович (Бовда Роберт 

Сергеевич, Bovda Robert), 27.08.1989 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

343520234156. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

93.  Александров Віктор Валерійович 

(Александров Виктор Валерьевич, 

Aleksandrov Viktor), 10.04.1985 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

десять років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Федерації: ідентифікаційний номер платника 

податків – 781132909806. 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

94.  Трошин Володимир Олександрович 

(Трошин Владимир Александрович, Troshin 

Vladimir), 05.12.1993 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

471507808554. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

 

десять років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

95.  Космаков Микола Миколайович (Космаков 

Николай Николаевич, Kosmakov Nikolai), 

29.04.1989 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 102002070095. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

96.  Сосковець Олексій Валерійович (Сосковец 

Алексей Валерьевич, Soskovets Aleksei), 

16.07.1983 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 780516638164. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

97.  Михайлов Андрій Леонідович (Михайлов 

Андрей Леонидович, Mikhailov Andrei), 

30.09.1972 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 780418020027. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

десять років 
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посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

98.  Дзалба Ольга Геннадіївна (Дзалба Ольга 

Геннадьевна, Dzalba Olga), 17.05.1985 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

470379184761. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

99.  Купрашевич Марія Леонідівна (Купрашевич 

Мария Леонидовна, Kuprashevich Mariia), 

05.07.1984 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 212808392241. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

100.  Куркін Михайло Аркадійович (Куркин 

Михаил Аркадьевич, Kurkin Mikhail), 

28.09.1993 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 781020860912. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

101.  Кухтін Володимир Костянтинович  

(Кухтин Владимир Константинович,  

Kukhtin Vladimir), 12.07.1986 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

710513638108. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

102.  Аістова Катарина Антонівна (Аистова 

Катарина Антоновна, Aistova Katarina), 

11.06.1992 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 784800848968. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

103.  Столярчук Микола Миколайович 

(Столярчук Николай Николаевич, Stoliarchuk 

Nikolai), 19.12.1983 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

263408501362. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

104.  Зубарєв Євген Львович (Зубарев Евгений 

Львович, Zubarev Evgenii), 19.05.1965 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

781414990210. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

105.  Дабіжа Євген Ігорьович (Дабижа Евгений 

Игоревич, Dabizha Evgenii), 12.07.1986 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

782003970177. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

 

десять років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

106.  Масенкова Христина Андріївна (Масенкова 

Кристина Андреевна, Masenkova Kristina), 

11.01.1983 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 781018861517. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

107.  Шабаршин Тимофій Валентинович 

(Шабаршин Тимофей Валентинович, 

Shabarshin Timofei), 20.10.1979 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

десять років 
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Строк 

застосування 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

666900220396. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

108.  Смелягіна Анна Германівна (Смелягина 

Анна Германовна, Smeliagina Anna), 

15.06.1987 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 602719288349. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

десять років 
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Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

109.  Коломенцев Олексій Віталійович 

(Коломенцев Алексей Витальевич, 

Kolomentsev Aleksei), 14.10.1980 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

780211687262. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 



 

79 

Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
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110.  Бреслер Вероніка Ігорівна (Бреслер 

Вероника Игоревна, Bresler Veronika), 

17.01.1981 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 027815951902. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

111.  Васильєва Олена Юріївна (Васильева Елена 

Юрьевна, Vasileva Elena), 08.07.1979 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

781410108049. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

десять років 
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5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

112.  Наумкіна Катерина Олександрівна 

(Наумкина Екатерина Александровна, 

Naumkina Ekaterina), 12.03.1989 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

632145259302. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

 

десять років 



 

81 

Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

113.  Люшакова Анна Віталіївна  

(Люшакова Анна Витальевна, Liushakova 

Anna), 19.06.1984 р.н., громадянка 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

361501629246. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

114.  Романовський Кирило Андрійович 

(Романовский Кирилл Андреевич, 

Romanovskii Kirill), 27.07.1985 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

770206056040. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

115.  Жемчужний Андрій Вальтерович 

(Жемчужный Андрей Вальтерович, 

Zhemchuzhnyi Andrei), 14.07.1970 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

461100613481. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

116.  Кузнєцов Олександр Сергійович (Кузнецов 

Александр Сергеевич, Kuznetsov Aleksandr), 

10.08.1977 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 262407088278. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

117.  Тихонович Кирило Володимирович 

(Тихонович Кирилл Владимирович, 

Tikhonovich Kirill), 16.03.1984 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

773172076361. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

118.  Тюняєв Юрій Юрійович (Тюняев Юрий 

Юрьевич, Tiuniaev Iurii), 20.10.1973 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

230104156832. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

119.  Фролов Євген Миколайович (Фролов 

Евгений Николаевич, Frolov Evgenii), 

15.02.1975 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 262406123145. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

120.  Тітов Володимир Володимирович (Титов 

Владимир Владимирович, Titov Vladimir), 

17.12.1970 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 391403346979. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

121.  Рехман Віктор Антонович (Рехман Виктор 

Антонович, Rekhman Viktor), 27.04.1961 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

ідентифікаційний номер платника податків – 

253003261966. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

122.  Каменюка Володимир Миколайович 

(Каменюка Владимир Николаевич, 

Kameniuka Vladimir), 23.11.1961 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

610204656925. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

123.  Богатов Андрій Михайлович (Богатов 

Андрей Михайлович, Bogatov Andrei), 

14.06.1964 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 312810530847. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 
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№  
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

124.  Богатов Михайло Андрійович (Богатов 

Михаил Андреевич, Bogatov Mikhail), 

03.01.1989 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 312828186810. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

125.  Каразій Анатолій Олександрович (Каразий 

Анатолий Александрович, Karazii Anatolii), 

21.02.1969 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 504792639672. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

десять років 
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№  

з/п 
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Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

126.  Єрмолаєв Олександр Єлізарович (Ермолаев 

Александр Елизарович, Ermolaev Aleksandr), 

18.04.1966 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 025506622103. 

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

десять років 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

127.  Тенсін Олексій Васильович (Тенсин Алексей 

Васильевич, Tensin Aleksei), 28.11.1971 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

183200864631. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

128.  Пригожина Вероніка Євгенівна (Пригожина 

Вероника Евгеньевна, Prigozhina Veronika), 

19.03.2005 р.н., громадянка Російської 

Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

129.  Глахенгаузен Тамара Андріївна 

(Глахенгаузен Тамара Андреевна, 

Glakhengauzen Tamara), 06.10.1988 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

781437609476. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

130.  Глахенгаузен Артем Борисович 

(Глахенгаузен Артем Борисович, 

Glakhengauzen Artem), 08.07.1986 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

781020979210. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

131.  Трошева Світлана Андріївна (Трошева 

Светлана Андреевна, Trosheva Svetlana), 

04.05.1984 р.н., громадянка Російської 

Федерації. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

132.  Іванов Олександр Олександрович (Иванов 

Александр Александрович, Ivanov 

Aleksandr), 14.06.1960 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

771873416848. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

133.  Пікалов Костянтин Олександрович (Пикалов 

Константин Александрович, Pikalov 

Konstantin), 23.07.1968 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

781491227404. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

 

десять років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

134.  Мірілашвілі Михайло Михайлович 

(Мирилашвили Михаил Михайлович, 

Mirilashvili Mikhail), 01.05.1960 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

781305227054. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

135.  Соков Дмитро Федорович (Соков Дмитрий 

Федорович, Sokov Dmitrii), 24.12.1977 р.н., 

громадянин Російської Федерації,  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

десять років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 
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посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Федерації: ідентифікаційний номер платника 

податків – 470311616870. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

136.  Медведєв Сергій Володимирович (Медведев 

Сергей Владимирович, Medvedev Sergei), 

29.08.1971 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 782616907350. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

десять років 
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№  
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

137.  Куров Денис Юрійович (Куров Денис 

Юрьевич, Kurov Denis), 01.06.1978 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

781621539703. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 
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Строк 

застосування 

138.  Кудін Сергій Леонідович (Кудин Сергей 

Леонидович, Kudin Sergei), 02.01.1970 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

781439908601. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

139.  Демченко Любов Андріївна (Демченко 

Любовь Андреевна, Demchenko Liubov), 

13.01.1994 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 780256413582. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

десять років 



 

100 

Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

140.  Манько Сергій Павлович (Манько Сергей 

Павлович, Manko Sergei), 03.05.1958 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

780603144980. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

 

десять років 
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Строк 
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8) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

141.  Сидоров Максим Олександрович (Сидоров 

Максим Александрович, Sidorov Maksim), 

25.06.1968 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 781014959511. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

142.  Нікіташин Дмитро Володимирович 

(Никиташин Дмитрий Владимирович, 

Nikitashin Dmitrii), 11.07.1963 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

десять років 
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Продовження додатка 1 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

782704511164. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

143.  Будкін Денис Михайлович (Будкин Денис 

Михайлович, Budkin Denis), 08.11.1973 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

470309768636. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

десять років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

144.  Катерюшина Василина Миколаївна 

(Катерюшина Василина Николаевна, 

Kateriushina Vasilina), 21.12.1979 р.н., 

громадянка Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

781443831609. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

145.  Міхелашвілі Тенгіз Шалвович 

(Михелашвили Тенгиз Шалвович, 

Mikhelashvili Tengiz), 26.02.1962 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

781490609591. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

146.  Нестеров Володимир Васильович (Нестеров 

Владимир Васильевич, Nesterov Vladimir), 

04.06.1969 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 780420280390. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

десять років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

147.  Куц Олег Вікторович (Куц Олег Викторович, 

Kuts Oleg), 21.05.1965 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

771600801600. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

 

десять років 
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з/п 
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Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

148.  Спектор Борис Юхимович (Спектор Борис 

Ефимович, Spektor Boris), 09.07.1961 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

782505003014. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

149.  Родіонов Дмитро Олександрович (Родионов 

Дмитрий Александрович, Rodionov Dmitrii), 

04.04.1985 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

десять років 
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застосування 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 780229875669. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

150.  Скородумов Ігор Олексійович (Скородумов 

Игорь Алексеевич, Skorodumov Igor), 

23.09.1983 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 470414045080. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

десять років 
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Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

151.  Сидоров Олександр Володимирович 

(Сидоров Александр Владимирович, Sidorov 

Aleksandr), 03.10.1958 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

781125956690. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 
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Строк 

застосування 

152.  Кейстер Анатолій Ігорьович (Кейстер 

Анатолий Игоревич, Keister Anatolii), 

02.09.1955 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 470604509580. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

153.  Фіалковський Андрій Михайлович 

(Фиалковский Андрей Михайлович, 

Fialkovskii Andrei), 15.12.1968 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

781707878031. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

 

десять років 
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Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

154.  Мартіросов Андрій Андрійович 

(Мартиросов Андрей Андреевич, Martirosov 

Andrei), 28.05.1990 р.н., громадянин 

Російської Федерації, відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників 

податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

770475798177. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

десять років 
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8) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

155.  Бабанін Юрій Володимирович (Бабанин 

Юрий Владимирович, Babanin Iurii), 

30.12.1970 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 500702005109. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

156.  Рицьк Олександр Юрійович (Рыцк 

Александр Юрьевич, Rytsk Aleksandr), 

12.07.1969 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

десять років 
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Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 781100409504. 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

157.  Ушивий Михайло Петрович (Ушивый 

Михаил Петрович, Ushivii Mikhail), 

29.12.1979 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 780220195651. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

десять років 
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Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

158.  Карпов Євген Миколайович (Карпов 

Евгений Николаевич, Karpov Evgenіі), 

07.03.1986 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 360501933974. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

 

десять років 
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159.  Бєляєв Василь Вікторович (Беляев Василий 

Викторович, Beliaev Vasilіі), 03.10.1976 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

781311121232. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

десять років 

160.  Бородулін Кирило Євгенович (Бородулин 

Кирилл Евгеньевич, Borodulin Kirill), 

10.05.1961 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 782610957500. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

десять років 
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5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

161.  Кандель Лев Борисович (Кандель Лев 

Борисович, Kandel Lev), 24.09.1955 р.н., 

громадянин Російської Федерації, відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

платників податків Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер платника податків – 

780217850606. 

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

десять років 
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9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

162.  Степанова Тетяна Віталіївна (Степанова 

Татьяна Витальевна, Stepanova Tatiana), 

27.10.1988 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 784200945159. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

десять років 

163.  Пригожина Поліна Євгенівна (Пригожина 

Полина Евгеньевна, Prigozhina Polina), 

15.08.1992 р.н., громадянка Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 780157495143. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

 

десять років 
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3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

164.  Трошев Андрій Миколайович (Трошев 

Андрей Николаевич, Troshev Andrei), 

05.04.1962 р.н., громадянин Російської 

Федерації, відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний 

номер платника податків – 781417567443. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

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

змістом здійсненню права розпорядження ними;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами;  

 

десять років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

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

власності;  

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;  

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

___________________________ 


