
Додаток 

до рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 23 січня 2023 року "Про застосування персональних 

спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів 

(санкцій)", уведеного в дію Указом Президента України 

від 23 січня 2023 року № 26/2023 

 

 

 

 

 

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.  Алфєєв Григорій Валерійович (Алфеев Григорий 

Валерьевич, Alfieiev Grigorii), 24.07.1966 р.н., 

громадянин Російської Федерації, керівник 

відділу зовнішніх церковних зв'язків Російської 

Православної Церкви, митрополит 

Волоколамський Іларіон. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-

імпортних операцій, операцій із переробки; 

3) повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень 

територією України; 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

тридцять 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 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

9) припинення надання електронних комунікаційних послуг і 

використання електронних комунікаційних мереж; 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, 

що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із законом; 

11) заборона заходження іноземних невійськових суден та військових 

кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів 

та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України; 

12) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із 

законом; 

13) 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; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 

державами та іноземними юридичними особами. 

2.  Балашов Микола Володимирович (Балашов 

Николай Владимирович, Balashov Nikolai), 

13.12.1956 р.н., громадянин Російської 

Федерації, заступник керівника відділу 

зовнішніх церковних зв'язків Російської 

Православної Церкви, протоієрей. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-

імпортних операцій, операцій із переробки; 

3) повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень 

територією України; 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

9) припинення надання електронних комунікаційних послуг і 

використання електронних комунікаційних мереж; 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, 

тридцять 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 

що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із законом; 

11) заборона заходження іноземних невійськових суден та військових 

кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів 

та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України; 

12) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із 

законом; 

13) 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; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 

державами та іноземними юридичними особами. 

3.  Волочков Павло Павлович (Волочков Павел 

Павлович, Volochkov Pavel), 02.02.1961 р.н., 

громадянин Російської Федерації, архієпископ 

Сиктивкарський і Комі-Зирянський Російської 

Православної Церкви Питирим. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

 

тридцять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

2) обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-

імпортних операцій, операцій із переробки; 

3) повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень 

територією України; 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

9) припинення надання електронних комунікаційних послуг і 

використання електронних комунікаційних мереж; 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, 

що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із законом; 

11) заборона заходження іноземних невійськових суден та військових 

кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів 

та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України; 

12) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із 

законом; 
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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 

13) 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; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 

державами та іноземними юридичними особами. 

4.  Владіміров Артемій Володимирович 

(Владимиров Артемий Владимирович, 

Vladimirov Artemii), 21.02.1961 р.н., громадянин 

Російської Федерації, протоієрей Російської 

Православної Церкви, письменник, проповідник 

та педагог. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-

імпортних операцій, операцій із переробки; 

3) повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень 

територією України; 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

тридцять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

9) припинення надання електронних комунікаційних послуг і 

використання електронних комунікаційних мереж; 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, 

що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із законом; 

11) заборона заходження іноземних невійськових суден та військових 

кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів 

та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України; 

12) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із 

законом; 

13) 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; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

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

інтелектуальної власності; 
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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 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 

державами та іноземними юридичними особами. 

5.  Ткачов Андрій Юрійович (Ткачёв Андрей 

Юрьевич, Tkachov Andrei), 30.12.1969 р.н., 

громадянин Російської Федерації, митрофорний 

протоієрей Російської Православної Церкви, 

проповідник, телеведучий. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-

імпортних операцій, операцій із переробки; 

3) повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень 

територією України; 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

9) припинення надання електронних комунікаційних послуг і 

використання електронних комунікаційних мереж; 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

тридцять 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 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, 

що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із законом; 

11) заборона заходження іноземних невійськових суден та військових 

кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів 

та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України; 

12) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із 

законом; 

13) 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; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

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

застосування інших заборон в'їзду на територію України; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 

державами та іноземними юридичними особами. 

6.  Осипов Олексій Ілліч (Осипов Алексей Ильич, 

Osipov Aleksei), 31.03.1938 р.н., громадянин 

Російської Федерації, російський православний 

богослов, педагог і публіцист, доктор богослов'я, 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

тридцять 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 

заслужений професор Московської православної  

духовної академії і семінарії Російської 

Православної Церкви. 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-
імпортних операцій, операцій із переробки; 
3) повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень 
територією України; 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 
9) припинення надання електронних комунікаційних послуг і 
використання електронних комунікаційних мереж; 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, 
що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 
іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із законом; 
11) заборона заходження іноземних невійськових суден та військових 
кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів 
та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 
посадки на території України; 
12) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із 
законом; 



 

 

11 

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 

13) 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; 
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
15) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
16) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в'їзду на територію України; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 
освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 
державами та іноземними юридичними особами. 

7.  Богдасаров Роман Сергійович (Богдасаров Роман 

Сергеевич, Bogdasarov Roman), 07.01.1981 р.н., 

громадянин Російської Федерації, уродженець  

м. Москва, Російська Федерація, зареєстрований 

за адресою: Російська Федерація, м. Москва,  

сел. Товстопальцево, вул. Чехова, буд. 10, 

намісник храму Зосіми і Савватія Соловецьких в 

Гольянові (Російська Федерація, м. Москва),   

завідуючий сектором із взаємодії з Росгвардією 

Синодального відділу із взаємодії зі Збройними 

Силами та правоохоронними органами Руської 

православної церкви. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

 

п'ять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 

та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

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

інтелектуальної власності; 

11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 

державами та іноземними юридичними особами; 

12) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань 

укладення договорів чи угод; 

13) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

14) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

8.  Булєков Олександр Володимирович (Булеков 

Александр Владимирович, Bulekov Aleksandr), 

31.12.1967 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Москва, Російська 

Федерація,  зареєстрований за адресою: 

Російська Федерація, м. Москва, вул. Севанська, 

буд. 9, корпус 1, кв. 38,  настоятель храму 

Казанської ікони Божої Матері Руської 

православної церкви (Російська Федерація,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

п'ять років 



 

 

13 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

м. Москва)  архімандрит Філарет, заступник 

голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків 

Руської православної церкви. 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 

та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

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

інтелектуальної власності; 

11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 

державами та іноземними юридичними особами; 

12) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань 

укладення договорів чи угод; 

13) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

14) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

9.  Ганьжин Олександр Іванович (Ганьжин 

Александр Иванович, Ganzhin Aleksandr), 

12.09.1960 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Кунгур Пермської 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

п'ять років 



 

 

14 

Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

області Російської Федерації,  відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром платників податків 

Російської Федерації: ідентифікаційний номер 

платника податків – 781662870047, заступник 

голови Синодального відділу із взаємодії зі 

Збройними силами та правоохоронними 

органами Руської православної церкви, 

архімандрит Алексій. 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 

та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

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

інтелектуальної власності; 

11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 

державами та іноземними юридичними особами; 

12) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань 

укладення договорів чи угод; 
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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 

13) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

14) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

10.  Горбачов Леонід Едуардович (Горбачев Леонид 

Эдуардович, Gorbachev Leonid), 26.10.1968 р.н., 

громадянин Російської Федерації, уродженець  

м. Ставрополь, Російська Федерація, митрополит 

Клінський Леонід Руської православної церкви, 

голова патріаршого екзархату Африки. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 

та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

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

інтелектуальної власності; 

п'ять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 

державами та іноземними юридичними особами; 

12) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань 

укладення договорів чи угод; 

13) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

14) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

11.  Гундяєв Михайло Миколайович (Гундяев 

Михаил Николаевич, Gundiaev Mikhail), 

25.04.1968 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Санкт-Петербург, 

Російська Федерація, мешканець м. Москва, 

Російська Федерація, представник Руської 

православної церкви при Всесвітній Раді Церков 

та інших міжнародних організаціях у м. Женева, 

Швейцарська Конфедерація, протоієрей. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 

та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

п'ять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

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

інтелектуальної власності; 

11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 

державами та іноземними юридичними особами; 

12) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань 

укладення договорів чи угод; 

13) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

14) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

12.  Ємельянов Леонід Григорович (Емельянов 

Леонид Григорьевич, Emelianov Leonid), 

02.06.1948 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Воронеж, Російська 

Федерація, митрополит Владимирський і 

Суздальський Тихон Руської православної 

церкви. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

п'ять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 

та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

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

інтелектуальної власності; 

11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 

державами та іноземними юридичними особами; 

12) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань 

укладення договорів чи угод; 

13) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

14) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

13.  Кіпшидзе Вахтанг Володимирович (Кипшидзе 

Вахтанг Владимирович, Kipshidze Vakhtang), 

13.08.1981 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Москва, Російська 

Федерація,  проживає: Російська Федерація,  

м. Москва, вул. Авіаторів, буд. 2, заступник 

голови Синодального відділу із взаємодії Церкви 

з суспільством та ЗМІ Руської православної 

церкви. 

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

п'ять 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 

користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 
та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона); 
10) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 
освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 
державами та іноземними юридичними особами; 
12) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань 
укладення договорів чи угод; 
13) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення; 
14) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

14.  Кульберг Олексій Сергійович (Кульберг Алексей 

Сергеевич, Kulberg Aleksei), 25.09.1972 р.н., 

громадянин Російської Федерації, уродженець  

м. Москва, Російська Федерація, митрополит 

Єкатеринбурзький і Верхотурський Євгеній 

Руської православної церкви, голова 

Синодального відділу релігіозної освіти та 

катехізації Руської православної церкви. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

п'ять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 

та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

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

інтелектуальної власності; 

11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 

державами та іноземними юридичними особами; 

12) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань 

укладення договорів чи угод; 

13) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

14) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

15.  Легойда Володимир Романович (Легойда 

Владимир Романович, Legoida Vladimir), 

08.08.1973 р.н., громадянин Російської 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

п'ять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

Федерації, уродженець м. Кустанай, Республіка 

Казахстан, відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром платників податків Російської 

Федерації: ідентифікаційний номер платника 

податків – 772738407045, тимчасово 

виконуючий обов'язки керівника пресслужби 

Патріарха Московського і всієї Русі. 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 

та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

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

інтелектуальної власності; 

11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 

державами та іноземними юридичними особами; 

12) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань 

укладення договорів чи угод; 
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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 

13) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

14) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

16.  Нємцов Микола Федорович (Немцов Николай 

Федорович, Nemtsov Nikolai), 16.02.1949 р.н., 

громадянин Російської Федерації, уродженець  

м. Ровеньки Луганської області, Україна, 

митрополит Пермський і Кунгурський Мефодій 

Руської православної церкви. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 

та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

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

інтелектуальної власності; 

п'ять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 

державами та іноземними юридичними особами; 

12) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань 

укладення договорів чи угод; 

13) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

14) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

17.  Овчаров Олег Андрійович (Овчаров Олег 

Андреевич, Ovcharov Oleg), 10.06.1968 р.н., 

громадянин Російської Федерації, уродженець  

м. Грозний, Чеченська Республіка, Російська 

Федерація,  зареєстрований за адресою: 

Російська Федерація, м. Москва, вул. Муси 

Джаліля, буд. 18, кв. 56, полковник юстиції 

запасу, голова Синодального відділу із взаємодії 

зі Збройними Силами та правоохоронними 

органами Руської православної церкви, ієрей,  

протопресвітер військового і морського 

духовенства. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 

та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

п'ять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

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

інтелектуальної власності; 

11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 

державами та іноземними юридичними особами; 

12) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань 

укладення договорів чи угод; 

13) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

14) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

18.  Севрюк Антон Юрійович (Севрюк Антон 

Юрьевич, Sevriuk Anton), 12.10.1984 р.н., 

громадянин Російської Федерації, уродженець  

м. Твер, Російська Федерація, митрополит 

Волоколамський Антоній Руської православної 

церкви, голова Відділу зовнішніх церковних 

зв'язків Руської православної церкви. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

п'ять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 

та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

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

інтелектуальної власності; 

11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 

державами та іноземними юридичними особами; 

12) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань 

укладення договорів чи угод; 

13) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

14) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

19.  Татаринцев Костянтин Юлійович (Татаринцев 

Константин Юльевич, Tatarintsev Konstantin), 

28.03.1961 р.н., громадянин Російської 

Федерації,  зареєстрований за адресою: 

Російська Федерація, м. Москва,  

проспект Світлогорський, буд. 3, корпус 17,  

кв. 18, завідуючий сектором із взаємодії з 

Повітряно-космічними силами Синодального 

відділу із взаємодії зі Збройними Силами та 

правоохоронними органами Руської 

православної церкви, протоієрей. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

п'ять 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 

користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 
та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 
цим Законом (повна заборона); 
10) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 
освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 
державами та іноземними юридичними особами; 
12) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань 
укладення договорів чи угод; 
13) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення; 
14) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

20.  Чашин Микола Миколайович 

(Чашин Николай Николаевич, Chashin Nikolai), 

19.06.1974 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець смт Комсомольський 

Чамзинського району, Республіка Мордовія, 

Російська Федерація, митрополит 

Сингапурський і Південно-Східно-Азіатський 

Сергій Руської православної церкви. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

п'ять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 

та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

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

інтелектуальної власності; 

11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 

державами та іноземними юридичними особами; 

12) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань 

укладення договорів чи угод; 

13) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

14) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

21.  Щипков Олександр Володимирович (Щипков 

Александр Владимирович, Shchipkov Aleksandr), 

03.08.1957 р.н., громадянин Російської 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

п'ять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

Федерації, уродженець м. Санкт-Петербург, 

Російська Федерація,  зареєстрований за 

адресою: Російська Федерація, м. Санкт-

Петербург, вул. Достоєвського, буд. 1, кв. 12, 

заступник голови Всесвітнього російського 

народного собору, перший заступник голови 

Синодального відділу із взаємодії Церкви з 

суспільством та ЗМІ Руської православної 

церкви. 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 

та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

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

інтелектуальної власності; 

11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 

державами та іноземними юридичними особами; 

12) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань 

укладення договорів чи угод; 
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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 

13) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

14) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

22.  Ряховський Сергій Васильович (Ряховский 

Сергей Васильевич, Riakhovskii Sergei), 

18.03.1956 р.н., громадянин Російської 

Федерації, уродженець м. Щолково Московської 

області, Російська Федерація, головуючий 

єпископ, голова Духовної ради Російського 

Об'єднаного союзу християн віри євангельської 

(п'ятидесятників), член Громадської палати 

Російської Федерації, член Ради із взаємодії з 

релігійними об'єднаннями при Президенті 

Російської Федерації (входить до Комітету з 

питань гармонізації міжнаціональних та 

міжрелігійних відносин), співголова 

Консультативної Ради Глав Протестантських 

Церков Росії, старший пастор релігійної 

організації ''Церква Божа в Царицині'' м. Москва. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 

та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

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

інтелектуальної власності; 

п'ять років 
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Продовження додатка  

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 

державами та іноземними юридичними особами; 

12) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань 

укладення договорів чи угод; 

13) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

14) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

_________________________________________ 

 

 


