
 

 

Додаток  

до рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 26 лютого 2023 року "Про застосування персональних 

спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів 

(санкцій)", введеного в дію Указом Президента України 

від 26 лютого 2023 року № 114/2023 

 

 

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. Ісінбаєва Олена Гаджиївна (Исинбаева Елена 

Гаджиевна, Isinbaeva Elena), 03.06.1982 р.н., 

громадянка Російської Федерації, російська 

легкоатлетка, олімпійська чемпіонка, член 

Міжнародного олімпійського комітету. 

1) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

3) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

4) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має 

вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

5) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

6) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх 

та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 

державами та іноземними юридичними особами; 

7) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

8) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань 

укладення договорів чи угод; 

п'ятдесят років 



 

2 

Продовження додатка 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство),  

посада / професійна діяльність  

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

2. Попов Олександр Володимирович (Попов 

Александр Владимирович, Popov Aleksandr), 

16.11.1971 р.н., громадянин Російської 

Федерації, плавець, кавалер та почесний член 

Міжнародного олімпійського комітету. 

1) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

3) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

4) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має 

вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

5) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

6) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх 

та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 

державами та іноземними юридичними особами; 

7) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

8) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань 

укладення договорів чи угод; 

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

п'ятдесят років 

3. Смирнов Віталій Георгійович (Смирнов 

Виталий Георгиевич, Smirnov Vitalii),  

14.02.1935 р.н., громадянин Російської 

Федерації, президент Олімпійського комітету 

1) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

3) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 
 

№ 

з/п 

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, член Міжнародного 

олімпійського комітету та виконавчого 

комітету Олімпійського комітету Російської 

Федерації. 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

4) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має 

вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

5) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

6) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх 

та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 

державами та іноземними юридичними особами; 

7) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

8) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань 

укладення договорів чи угод; 

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

4. Тарпищев Шаміль Анвярович (Тарпищев 

Шамиль Анвярович, Tarpishchev Shamil), 

07.03.1948 р.н., громадянин Російської 

Федерації, тенісист, тренер, президент 

Федерації тенісу Російської Федерації, член 

Міжнародного олімпійського комітету. 

1) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

3) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

4) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має 

вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

п'ятдесят років 
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Продовження додатка 
 

№ 

з/п 

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) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

6) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх 

та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 

державами та іноземними юридичними особами; 

7) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

8) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань 

укладення договорів чи угод; 

9) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

10) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

__________________________________ 


