
 

 
 

Додаток 1 

до рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 5 жовтня 2021 року "Про застосування та внесення 

змін до персональних спеціальних економічних та інших 

обмежувальних заходів (санкцій)" 
 

ФІЗИЧНІ ОСОБИ, 

до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) 
 

№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

1.  Арпатли Еміль Алійович, 12.07.1992 р.н., 

громадянин України, уродженець                   

м. Сімферополя, зареєстрований за адресою: 

Україна, Автономна Республіка Крим,  

м. Алушта, Верхня Кутузовка,  

вул. Чатирдазька, 15, ІПН 3379604493, 

кандидат від всеросійської політичної партії 

"Батьківщина" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 

та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх 

вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" 

 

2.  Кочеіхін Андрій Євгенович, 16.11.1971 р.н., 

громадянин РФ, уродженець м. Люберці, 

Московська обл. РФ, зареєстрований за 

адресою: Україна, Автономна Республіка 

Крим, м. Ялта, вул. Середня слобідська, 18, 

кв. 3, кандидат від політичної партії "КПРФ" 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" 

 

3. Лобода Оксана Василівна, 09.07.1979 р.н., 

громадянка України, уродженка м. Львова, 

зареєстрована за адресою: Україна, 

Автономна Республіка Крим,  

м. Сімферополь, вул. Іртиська, 2, кв. 17,  

ІПН 2904401965, кандидат від політичної 

партії "Нові люди" 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" 

 

4. Нехайчук Дмитро Валерійович,        

18.01.1984 р.н., громадянин України, 

уродженець м. Сімферополя, зареєстрований 

за адресою: Україна, Автономна Республіка 

Крим, м. Сімферополь, вул. Марка 

Донського, 8, кв. 118, ІПН 3069819152, 

кандидат від соціалістичної політичної партії 

"Справедлива Росія – Патріоти – За правду" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" 

 

5. Піхтерьов Олег Анатолійович,          

11.02.1964 р.н., громадянин України, 

уродженець м. Ялти, Автономна Республіка 

Крим, зареєстрований за адресою: Україна, 

Автономна Республіка Крим, м. Ялта, 

с. Масандра, вул. Радгоспна, 8, кв. 8, ІПН 

2341712537, кандидат від політичної партії 

"ЛДПР" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" 

 

6. Проценко Андрій Олександрович,     

03.08.1986 р.н., громадянин України, 

уродженець смт Нікіта, Автономна 

Республіка Крим, зареєстрований за адресою: 

Україна, Автономна Республіка Крим,  

м. Ялта, смт Нікіта, вул. ім. Героя 

Радянського Союзу Є.С.Птухіна, 44,  

ІПН 3162623094, кандидат від політичної 

партії "Комуністична партія "Комуністи 

Росії" 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 



                                                                                                                                             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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" 

 

7. Сорокін Володимир Іванович, 06.02.1958 р.н., 

громадянин України, уродженець  

м. Саратова, РФ, зареєстрований за адресою: 

Україна, Автономна Республіка Крим,  

м. Сімферополь, вул. Некрасова, 20, кв. 2, 

ІПН 2122106555, кандидат від політичної 

партії "Російська екологічна партія "Зелені" 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" 

 

8. Черняк Олексій Юрійович, 27.08.1973 р.н., 

громадянин України, уродженець м. Алма-

Ати, Казахстан, зареєстрований за адресою: 

Україна, Автономна Республіка Крим,  

м. Сімферополь, вул. Гаспринського, 9Б,  

кв. 28, ІПН 2690214498, кандидат від 

всеросійської політичної партії "Єдина Росія" 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 
цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;  
11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності; 
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" 

 

9. Шевцов Сергій Миколайович, 27.10.1956 р.н., 

громадянин РФ, уродженець м. Кіровограда, 

кандидат від політичної партії "Російська 

партія пенсіонерів за соціальну 

справедливість" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" 

 

10. Волков Микола Анатолійович,          

03.08.1977 р.н., громадянин України, 

уродженець м. Сімферополя, зареєстрований 

за адресою: Україна, Автономна Республіка  

Крим, м. Сімферополь, вул. Ростовська, 22, 

кв. 93, ІПН 2833906374, кандидат від 

політичної партії "ЛДПР" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" 

 

11. Дубовік Артем Русланович, 22.02.1995 р.н., 

громадянин України, зареєстрований за 

адресою: Україна, Автономна Республіка  

Крим, Сакський р-н, с. Геройське,  

вул. Піддубного, 17, ІПН 3475111554, 

кандидат від всеросійської політичної партії 

"Батьківщина" 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 

та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх 

вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" 

 

12. Кудряшов Віктор Павлович, 22.10.1976 р.н., 

громадянин РФ, уродженець м. Таганрога, 

РФ, кандидат від політичної партії "КПРФ" 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

 

Безстроково 



                                                                                                                                             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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" 

 

13. Пастухов Володимир Олександрович, 

09.07.1974 р.н., громадянин України, 

уродженець м. Червонопартизанська, 

Свердловський р-н, Луганська обл., 

зареєстрований за адресою: Україна, 

Луганська обл., Свердловський р-н,  

м. Червонопартизанськ, квартал Ворошилова, 2, 

кв. 2, ІПН 2721801296, кандидат від 

політичної партії "Російська екологічна 

партія "Зелені" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 



                                                                                                                                             14                                                                            Продовження додатка 1 

 

№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" 

 

14. Пітіна Катерина Миколаївна, 09.07.1979 р.н., 

громадянка РФ, уродженка м. Краснодара, 

РФ, кандидат від політичної партії "Нові 

люди" 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

 

Безстроково 



                                                                                                                                             15                                                                            Продовження додатка 1 

 

№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" 

 

15. Северненко Олег Леонідович, 12.07.1977 р.н., 

громадянин України, уродженець  

м. Сімферополя, зареєстрований за адресою: 

Україна, Автономна Республіка Крим,  

м. Сімферополь, вул. Лермонтова, 16, кв. 210, 

ІПН 2831706639, кандидат від соціалістичної 

політичної партії "Справедлива Росія – 

Патріоти – За правду" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" 

 

16. Травін Артур Вячеславович, 05.10.1967 р.н., 

громадянин України, уродженець м. Коканда, 

Узбекистан, зареєстрований за адресою: 

Україна, Автономна Республіка Крим,  

м. Сімферополь, вул. Вокзальна, 12, кв. 1, 

ІПН 2474917351, кандидат від соціалістичної 

політичної партії "Російська партія 

пенсіонерів за соціальну справедливість" 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" 

 

17. Туров Олександр Володимирович,   

28.06.1959 р.н., громадянин України, 

уродженець м. Сєверодвінська, РФ, 

зареєстрований за адресою: Україна, 

Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, 

вул. Руська, 67, кв. 4, ІПН 2172807738, 

кандидат від соціалістичної політичної партії 

"Комуністична партія "Комуністи Росії" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" 

 

18. Олексієв Сергій Станіславович,        

04.07.1974 р.н., громадянин України, 

уродженець м. Сімферополя, зареєстрований 

за адресою: Україна, Автономна Республіка  

Крим, Сімферопольський р-н, с. Обрив,                 

вул. Проєктна, 2, ІПН 2721308993, кандидат 

від політичної партії "Комуністична партія 

"Комуністи Росії" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" 

 

19. Бабашов Леонід Іванович, 31.01.1966 р.н., 

громадянин України, уродженець  

м. Сімферополя, зареєстрований за адресою: 

Україна, Автономна Республіка Крим, 

Красногвардійський р-н, с. Петрівка,  

вул. Паркова, 34, ІПН 2413711259, 

самовисуванець 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" 

 

20. Білан Вікторія Леонідівна, 04.07.1988 р.н., 

громадянка України, уродженка м. Саки, 

Автономна Республіка Крим, значилася 

зареєстрованою: Україна, Автономна 

Республіка Крим, м. Саки, вул. Леніна, 31, 

кв.73, ІПН 3232719321, кандидат від 

соціалістичної політичної партії 

"Справедлива Росія – Патріоти – За правду" 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" 

 

21. Єрхан Сергій Іванович, 13.06.1970 р.н., 

громадянин України, уродженець                   

м. Євпаторії, Автономна Республіка Крим, 

зареєстрований за адресою: Україна, 

Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, 

вул. Тімірязєва, 27, корп. А, кв. 2,  

ІПН 2573116934, кандидат від політичної 

партії "ЛДПР" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" 

 

22. Пилипенко Ігор Олексійович, 31.10.1962 р.н., 

громадянин України, уродженець РФ, 

зареєстрований за адресою: Україна, 

Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, 

вул. Маршала Геловані, 8, кв. 26,  

ІПН 2294911935, кандидат від політичної 

партії "Російська партія пенсіонерів за 

соціальну справедливість" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" 

 

23. Сімікчі Марія Василівна, 25.06.1994 р.н., 

громадянка України, уродженка с. Василівки, 

Болградський р-н, Одеська область, 

зареєстрована за адресою: Україна,      

Одеська обл., Болградський р-н, с. Василівка, 

вул. Болградська, 49, ІПН 3450913084, 

кандидат від політичної партії "Нові люди" 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 



                                                                                                                                             24                                                                            Продовження додатка 1 

 

№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

24. Ставицький Юрій Іванович, 13.07.1953 р.н., 

громадянин України, уродженець                  

м. Євпаторії, Автономна Республіка Крим, 

зареєстрований за адресою: РФ, м. Санкт-

Петербург, просп. Богатирський, 41/1, кв. 40, 

ІПН 1955219856, кандидат від політичної 

партії "Російська екологічна партія "Зелені" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 



                                                                                                                                             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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

25. Тараніна Оксана Анатоліївна, 08.02.1986 р.н., 

громадянка України, уродженка с. Успенівки, 

Гуляйпільський р-н, Запорізька обл., 

зареєстрована за адресою: Україна, 

Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, 

смт Заозерне, вул. Жовтнева, 4,  

ІПН 3145008703, кандидат від політичної 

партії "КПРФ" 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 



                                                                                                                                             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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

26. Шувайников Сергій Іванович, 01.08.1954 р.н., 

громадянин України, уродженець РФ, 

зареєстрований за адресою: Україна, 

Автономна Республіка Крим,  

м. Сімферополь, вул. Гоголя/Жигаліної, 

100/1Г, кв. 13, ІПН 1993602417, кандидат від 

всеросійської політичної партії 

"Батьківщина" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

27. Браковенко Володимир Олексійович (рос. – 

Браковенко Владимир Алексеевич), 

12.04.1980 р.н., громадянин України, 

уродженець смт Красногвардійське, 

Красногвардійського району, Автономна 

Республіка Крим, зареєстрований за адресою: 

Україна, Автономна Республіка Крим,  

м. Севастополь, вул. Косарева, буд. 13, кв. 26, 

ІПН 2932223239, кандидат від політичної 

партії "КПРФ" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

28. Журавльов Ілля Григорович (рос. – Журавлёв 

Илья Григорьевич), 03.06.1971 р.н., 

громадянин України, уродженець м. Калініна 

РФ, зареєстрований за адресою: Україна,            

Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, 

вул. Марінеску, буд. 6, кв. 76,  

ІПН 2608612293, кандидат від політичної 

партії "ЛДПР" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

29. Кубряков Олександр Іванович (рос. – 

Кубряков Александр Иванович),         

22.02.1954 р.н., громадянин України, 

уродженець м. Темир-Тау, Карагандинська 

обл., Республіка Казахстан, зареєстрований за 

адресою: Україна, Автономна Республіка 

Крим, м. Севастополь, просп. Жовтневої 

Революції, буд. 42, кв. 48, ІПН 1977602194, 

кандидат від політичної партії "Російська 

екологічна партія "Зелені" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

30. Лобач Тетяна Георгіївна (рос. – Лобач 

Татьяна Георгиевна), 08.01.1974 р.н., 

громадянка України, уродженка                      

м. Хмельницького, зареєстрована за адресою: 

Україна, Автономна Республіка Крим,                       

м. Севастополь, вул. Герасима Рубцева,  

буд. 15, кв. 4, ІПН 2703616604, кандидат від 

політичної партії "Єдина Росія" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 



                                                                                                                                             31                                                                            Продовження додатка 1 

 

№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

31. Реуцький Андрій Володимирович (рос. – 

Реуцкий Андрей Владимирович),         

30.04.1982 р.н., громадянин України, 

уродженець м. Севастополя, зареєстрований 

за адресою: Україна, Автономна Республіка  

Крим, м. Севастополь, вул. Жидкова,  

буд. 76, або вул. Юмашева, буд. 5, кв. 4,  

ІПН 3007006753, кандидат від політичної 

партії "Російська партія пенсіонерів за 

соціальну справедливість" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 



                                                                                                                                             32                                                                            Продовження додатка 1 

 

№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

32. Савватєєв Олексій Володимирович (рос. – 

Савватеев Алексей Владимирович), 

13.12.1973 р.н., громадянин РФ, уродженець 

та зареєстрований у м. Москва, РФ, кандидат 

від політичної партії "Нові люди" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

33. Яценко Віктор В’ячеславович (рос. – Яценко 

Виктор Вячеславович), 22.04.1985 р.н., 

громадянин України, уродженець м. Херсона, 

зареєстрований за адресою: с. Роздільне,  

м. Сочі, Краснодарський край, РФ, кандидат 

від політичної партії "Справедлива Росія – 

Патріоти – За правду" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 



                                                                                                                                             34                                                                            Продовження додатка 1 

 

№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

34. Балагура Ольга Андріївна, 28.03.1987 р.н., 

громадянка України, уродженка Автономної 

Республіки Крим, м. Сімферополь, 

зареєстрована за адресою: Україна, 

Автономна Республіка Крим, 

м. Сімферополь, вул. Садибна, буд. 13,  

ІПН 3186308427, член "Виборчої комісії 

Республіки Крим" з правом вирішального 

голосу 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

35. Добровольський Артемій В’ячеславович, 

06.07.1991 р.н., зареєстрований за адресою: 

Україна, Автономна Республіка Крим, 

м. Красноперекопськ, вул. Калініна, буд. 33, 

кв. 33, ІПН 3342417972, член "Виборчої 

комісії Республіки Крим" з правом 

вирішального голосу 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

36. Куликов Сергій Дмитрович, 19.06.1958 р.н., 

уродженець РФ, зареєстрований за адресою: 

Україна, Автономна Республіка Крим, 

м. Сімферополь, вул. Севастопольська,  

буд. 41/5, кв. 23, ІПН 2135417738, член 

"Виборчої комісії Республіки Крим" з правом 

вирішального голосу 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

37. Мокрушин Віктор Іванович, 23.09.1970 р.н., 

уродженець РФ, зареєстрований за адресою: 

Україна, Автономна Республіка Крим, 

м. Сімферополь, вул. Бастіонна, буд. 57,  

ІПН 2583315459, член "Виборчої комісії 

Республіки Крим" з правом вирішального 

голосу 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

38. Косенко Жанна Валеріївна, 11.05.1976 р.н., 

громадянка України, уродженка Автономна 

Республіка Крим, Джанкойський р-н, 

с. Лобанове, зареєстрована за адресою: 

Україна, Автономна Республіка Крим, 

м. Сімферополь, вул. Футболістів, буд. 20, 

код згідно з ДРФО: 2789014685, член 

"територіальної виборчої комісії" 

Залізничного району м. Сімферополя  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

39. Петрієнко Олександра Вадимівна,  

12.03.1988 р.н., громадянка України, 

уродженка м. Севастополя, зареєстрована за 

адресою: Україна, Автономна Республіка 

Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 

буд. 100, кв. 120, код ДРФО: 3221318709, 

член "територіальної виборчої комісії" 

Залізничного району м. Сімферополя 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

40. Бабак Артур Анатолійович, 05.05.1986 р.н., 

громадянин України, уродженець 

Автономної Республіки Крим, 

м. Сімферополь, зареєстрований за адресою: 

Україна, Автономна Республіка Крим, 

м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 122А, 

корп. 1, кв. 8, код згідно з ДРФО: 

3153611432, член "територіальної виборчої 

комісії" Залізничного району м. Сімферополя 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

41. Караваєва Галина Андріївна, 05.03.1968 р.н., 

громадянка України, уродженка РФ, 

зареєстрована за адресою: Україна, 

Автономна Республіка Крим, м. Ялта, 

смт Форос, вул. Космонавтів, буд. 5, кв. 95, 

код згідно з ДРФО: 2490101545, член 

"територіальної виборчої комісії" 

Залізничного району м. Сімферополя 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 



                                                                                                                                             42                                                                            Продовження додатка 1 

 

№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

42. Назарова Катерина Вікторівна, 

19.09.1978 р.н., громадянка України, 

уродженка Автономної Республіки Крим, 

м. Севастополь, зареєстрована за адресою: 

Україна, Автономна Республіка Крим, 

м. Сімферополь, вул. Козлова, буд. 17, кв. 23, 

код згідно з ДРФО: 2875103106, член 

"територіальної виборчої комісії" 

Залізничного району м. Сімферополя 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

43. Яценко Кирило Миколайович, 20.12.1983 р.н., 

громадянин України, уродженець 

Автономної Республіки Крим, 

м. Сімферополь, зареєстрований за адресою: 

Україна, Автономна Республіка Крим, 

м. Сімферополь, вул. 8 Березня, буд. 128, код 

згідно з ДФРО: 3066918316, член 

"територіальної виборчої комісії"  

Залізничного району м. Сімферополя 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

44. Бабкіна Ольга Сергіївна, 19.11.1955 р.н., 

громадянка України, уродженка Автономної 

Республіки Крим, Нижньогірський р-н, 

с. Зелене, зареєстрована за адресою: Україна, 

Автономна Республіка Крим, 

Нижньогірський р-н, с. Зелене, вул. Салгірна, 

буд. 2, код згідно з ДРФО 1968114280, член 

"територіальної виборчої комісії" Київського 

району м. Сімферополя 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 



                                                                                                                                             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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

45. Держакова Тетяна Олегівна, 03.05.1972 р.н., 

громадянка України, уродженка Автономної 

Республіки Крим, м. Сімферополь, 

зареєстрована за адресою: Україна, 

Автономна Республіка Крим, 

м. Сімферополь, вул. Воровського, буд. 63, 

кв. 13, код згідно з ДРФО: 2642105522, член 

"територіальної виборчої комісії" Київського 

району м. Сімферополя 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 



                                                                                                                                             46                                                                            Продовження додатка 1 

 

№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

46. Михайлін Вадим Олександрович,       

12.05.1970 р.н., громадянин України, 

уродженець Автономної Республіки Крим, 

м. Сімферополь, зареєстрований за адресою: 

Україна, Автономна Республіка Крим, 

Сімферопольський р-н, с. Краснолісся, 

вул. Зелені Гірки, буд. 24, член 

"територіальної виборчої комісії" Київського 

району м. Сімферополя 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

47. Михайліна Ганна Федорівна, 12.04.1973 р.н., 

громадянка України, уродженка Автономної 

Республіки Крим, Нижньогірський р-н, 

смт Нижньогірський, зареєстрована за 

адресою: Україна, Автономна Республіка 

Крим, м. Сімферополь, вул. Генерала 

Родіонова, буд. 5, кв. 18, код згідно з ДРФО: 

2676520184, член "територіальної виборчої 

комісії" Київського району м. Сімферополя 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

48. Пелих Григорій Сергійович, 13.05.1970 р.н., 

громадянин України, уродженець 

с. Новоолександрівки, Новоронцовський р-н, 

Херсонська обл., зареєстрований за адресою: 

Україна, Автономна Республіка Крим, 

Красногвардійський р-н, с. Новопокровка, 

вул. Садова, буд. 11, код згідно з ДРФО: 

2570010217, член "територіальної виборчої 

комісії" Київського району м. Сімферополя 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

49. Полякова Тетяна Іванівна, 20.07.1953 р.н., 

громадянка України, уродженка РФ, 

зареєстрована за адресою: Україна, 

Автономна Республіка Крим, 

м. Сімферополь, вул. Героїв Сталінграда, 

буд. 11, кв. 68, код згідно з ДРФО: 

1955902343, член "територіальної виборчої 

комісії" Київського району м. Сімферополя 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 
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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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

50. Пономарьов Олег Вікторович, 13.08.1951 р.н., 

громадянин України, уродженець РФ, 

зареєстрований за адресою: Україна, 

Автономна Республіка Крим, 

м. Сімферополь, вул. Мате Залки, буд. 7Д, 

кв. 29, код згідно з ДРФО: 1885201898, член 

"територіальної виборчої комісії" Київського 

району м. Сімферополя. 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 



                                                                                                                                             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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

51. Стельмак Ірина Василівна (голова), 

16.06.1971 р.н., громадянка України, 

уродженка м. Нікополя, Дніпропетровська 

обл., зареєстрована за адресою: Україна, 

АР Крим, м. Сімферополь, вул. Бела Куна, 

буд. 27, кв. 229, код згідно з ДРФО: 

2609915424, член "територіальної виборчої 

комісії" Центральний району м. Сімферополя 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 



                                                                                                                                             52                                                                            Продовження додатка 1 

 

№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

52. Коваленко Наталя Валеріївна, 08.04.1986 р.н., 

громадянка України, уродженка 

м. Сімферополя, Автономна Республіка 

Крим, зареєстрована за адресою: Україна, 

Одеська обл., Комінтерівський р-н, 

смт. Чорноморське, вул. Гвардійська, буд. 46, 

кв. 103, код згідно з ДРФО: 3150913946, член 

"територіальної виборчої комісії" 

Центрального району м. Сімферополя 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 



                                                                                                                                             53                                                                            Продовження додатка 1 

 

№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

53. Крилов Костянтин Петрович, 06.07.1971 р.н., 

громадянин України, уродженець 

м. Сімферополя, Автономна Республіка 

Крим, зареєстрований за адресою: Україна, 

Автономна Республіка Крим, 

Сімферопольський р-н, с. Мирне, 

вул. Степна, буд. 42, код згідно з ДРФО: 

2611917159, член "територіальної виборчої 

комісії" Центральний району м. Сімферополя 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 



                                                                                                                                             54                                                                            Продовження додатка 1 

 

№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

54. Марканова Марія Михайлівна, 

17.09.1983 р.н., громадянка України, 

уродженка м. Алушти, Автономна Республіка 

Крим, зареєстрована за адресою: Україна, 

Автономна Республіка Крим, м. Алушта, 

вул. Берегова, буд. 2, код згідно з ДРФО 

3057509020, член "територіальної виборчої 

комісії" м. Алушти 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 



                                                                                                                                             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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

55. Агапова Ольга Михайлівна, 04.01.1957 р.н., 

громадянка України, уродженка РФ, 

зареєстрована за адресою: Україна, 

Автономна Республіка Крим, м. Алушта, 

вул. Ювілейна, буд. 2, кв. 75, код згідно з 

ДРФО 2082302589, член "територіальної 

виборчої комісії" м. Алушти 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 



                                                                                                                                             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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

56. Назаренко Наталія Іванівна, 17.04.1959 р.н., 

громадянка України, уродженка 

смт Новотроїцьке, Херсонська обл., 

зареєстрована за адресою: Україна, 

Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, 

вул. 29-е Містечко, буд. 5, кв. 2, член 

"територіальної виборчої комісії" м. Алушти 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 



                                                                                                                                             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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

57. Федельська Альбіна Олексіївна, 

07.05.1966 р.н., громадянка України, 

уродженка РФ, зареєстрована за адресою: 

Україна, Автономна Республіка Крим, 

м. Алушта, вул.  Жовтнева, буд. 53, кв. 26, 

код згідно з ДРФО 2423302342, член 

"територіальної виборчої комісії" м. Алушти 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 



                                                                                                                                             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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

58. Хайбрахманова Світлана Миколаївна, 

03.02.1975 р.н., громадянка України, 

уродженка м. Красноперекопська, Автономна 

Республіка Крим, зареєстрована за адресою: 

Україна, Автономна Республіка Крим, 

м. Армянськ, мік-н ім. Генерала Корявка, 

буд. 16, кв. 362, код згідно з ДРФО: 

2742701369, член "територіальної виборчої 

комісії" м. Армянська 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 



                                                                                                                                             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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

59. Дунічева Олена Олександрівна, 13.09.1977 р.н., 

громадянка України, уродженка 

м. Армянська, Автономна Республіка Крим, 

зареєстрована за адресою: Україна, 

Автономна Республіка Крим, м. Армянськ, 

мік-н ім. Генерала Корявка, буд. 17, кв. 159, 

код згідно з ДРФО: 2838005344, член 

"територіальної виборчої комісії" 

м. Армянська 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 



                                                                                                                                             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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

60. Нестеренко Олександра Сергіївна, 

29.10.1987 р.н., громадянка України, 

уродженка м. Армянська, Автономна 

Республіка Крим, зареєстрована за адресою: 

Україна, Автономна Республіка Крим, 

м. Армянськ, член "територіальної виборчої 

комісії" м. Армянська 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 



                                                                                                                                             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 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

61. Рукавішнікова Світлана Вікторівна, 

31.07.1975 р.н., громадянка України, 

уродженка с. Першокостянтинівки, 

Чаплинський р-н, Херсонська обл., 

зареєстрована за адресою: Україна, 

Автономна Республіка Крим, м. Армянськ, 

вул. Сімферопольська, буд. 11, кв. 237, код 

згідно з ДРФО 2760501485, член 

"територіальної виборчої комісії" 

м. Армянська 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 



                                                                                                                                             62                                                                            Продовження додатка 1 

 

№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

62. Головіна Ольга Георгіївна,  03.04.1979 р.н., 

громадянка України, уродженка м. Джанкоя, 

Автономна Республіка Крим, зареєстрована 

за адресою: Україна, Автономна Республіка 

Крим, м. Джанкой, вул. Московська, буд. 112, 

кв. 21, код згідно з  ДРФО: 2894719944, член 

"територіальної виборчої комісії" м. Джанкоя 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 



                                                                                                                                             63                                                                            Продовження додатка 1 

 

№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

63. Борисовський Олександр Сергійович, 

06.12.1985 р.н., громадянин України, 

уродженець м. Джанкоя, Автономна 

Республіка Крим, зареєстрований за адресою: 

Україна, Автономна Республіка Крим, 

м. Джанкой, вул. Толстого, буд. 34, кв. 21, 

код згідно з ДРФО 3138621214, член 

"територіальної виборчої комісії" м. Джанкоя 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 



                                                                                                                                             64                                                                            Продовження додатка 1 

 

№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

64. Ларіонов Андрій Сергійович, 08.03.1981 р.н., 

громадянин України, уродженець м. Полтави, 

зареєстрований за адресою: Україна, 

Автономна Республіка Крим, м. Джанкой, 

вул. Рюмшина, буд. 27А, код згідно з ДРФО 

2965206999, член "територіальної виборчої 

комісії" м. Джанкоя 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

Безстроково 



                                                                                                                                             65                                                                            Продовження додатка 1 

 

№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

65. Михайлова Світлана Валеріївна,       

21.04.1975 р.н., громадянка України, 

уродженка м. Джанкоя, Автономна 

Республіка Крим, зареєстрована за адресою: 

Україна, Автономна Республіка Крим, 

м. Джанкой, вул. Крупської, 151, кв. 35, код 

згідно з ДРФО – відомості відсутні, член 

"територіальної виборчої комісії" м. Джанкоя 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної держави; 

Безстроково 



                                                                                                                                             66                                                                            Продовження додатка 1 

 

№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  
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№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

66. Воронкова Ірина Валеріївна, 09.01.1979 р.н., 

громадянка України, уродженка Автономної 

Республіки Крим, м. Євпаторія, 

зареєстрована за адресою: Україна, 

Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, 

вул. Полупанова, буд. 62, кв. 10, член 

"територіальної виборчої комісії" 

м. Євпаторії 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

Безстроково 
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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 

67. Фадеєва Вікторія Василівна, 07.09.1988 р.н., 

громадянка України, уродженка с. Балки, 

Білогірський р-н, Автономна Республіка 

Крим, зареєстрована за адресою: Україна, 

Автономна Республіка Крим, м. Білогірськ, 

вул. Сімферопольська, 32, код згідно з  ДРФО 

3239218765, член "територіальної виборчої 

комісії" Білогірського району 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

Безстроково 
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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 

68. Герасименко Євгеній В’ячеславович, 

19.03.1967 р.н., громадянин України, 

уродженець м. Білогірська, Автономна 

Республіка Крим, зареєстрований за адресою: 

Україна, Автономна Республіка  Крим,  

м. Білогірськ, вул. Садова, 16, кв. 6, код  

згідно з ДРФО 2454916314, член 

"територіальної виборчої комісії" 

Білогірського району 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

Безстроково 
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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 

69. Левадний Богдан Євгенович, 21.04.1984 р.н., 

громадянин України, уродженець  

м. Ясинувата, Донецька обл., зареєстрований 

за адресою: Україна, Автономна Республіка  

Крим, м. Білогірськ, вул. Шевченка, 22А,  

кв. 24, код згідно з  ДРФО 3079202533, член 

"територіальної виборчої комісії" 

Білогірського району 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

Безстроково 



                                                                                                                                             71                                                                            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 

70. Малашкін В’ячеслав Едуардович, 05.01.1973 р.н., 

громадянин України, уродженець  

м. Білогірська, Автономна Республіка Крим, 

зареєстрований за адресою: Україна, 

Автономна Республіка Крим,  

Білогірський р-н, с. Олександрівка,  

вул. Садова, 7, кв. 1, код згідно з ДРФО 

2666818555, член "територіальної виборчої 

комісії" Білогірського району 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

Безстроково 



                                                                                                                                             72                                                                            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 

71. Чакова Анна Олександрівна, 11.02.1985 р.н., 

громадянка України, уродженка  

м. Білогірська, Автономна Республіка Крим, 

зареєстрована за адресою: Україна, 

Автономна Республіка Крим, м. Білогірськ, 

вул. Нижньогірська, 50, кв. 48, код згідно з 

ДРФО 3108807783, член "територіальної 

виборчої комісії" Білогірського району 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

Безстроково 



                                                                                                                                             73                                                                            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. Шевельова Ніна Григорівна, 17.08.1969 р.н., 

громадянка України, уродженка  

м. Білогірська, Автономна Республіка Крим, 

зареєстрована за адресою: Україна, АР Крим, 

Білогірський р-н, с. Василівка,  

вул. Каманська, 57, код згідно з ДРФО 

2543114088, член "територіальної виборчої 

комісії" Білогірського району 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

Безстроково 



                                                                                                                                             74                                                                            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 

73. Балабанова Ганна Іванівна, 12.07.1980 р.н., 

громадянка України, уродженка м. Джанкоя, 

Автономна Республіка Крим,      

зареєстрована за адресою: Україна, 

Автономна Республіка Крим,  

Джанкойський р-н, с. Ізумрудне,  

вул. Вільна, 70А, код згідно з ДРФО 

2941302165, член "територіальної виборчої 

комісії" Джанкойського району 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

Безстроково 



                                                                                                                                             75                                                                            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 

74. Грузинова Ганна Іванівна, 23.10.1983 р.н., 

громадянка України, уродженка м. Джанкоя, 

Автономна Республіка Крим, зареєстрована 

за адресою: Україна, Автономна Республіка 

Крим, м. Джанкой, вул. Леніна, буд. 50, 

кв. 13, член "територіальної виборчої комісії" 

Джанкойського району 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

Безстроково 



                                                                                                                                             76                                                                            Продовження додатка 1 

 

№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні 

дані (дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

75. Данилюк Дарія Олексіївна, 23.11.1990 р.н., 

громадянка України, зареєстрована за 

адресою: Україна, Автономна Республіка 

Крим, м. Джанкой, вул. Східна, 6, кв. 18, код 

згідно з ДРФО 3319907347, член 

"територіальної виборчої комісії" 

Джанкойського району 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

Безстроково 



                                                                                                                                             77                                                                            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 

76. Нестеренко Анастасія Сергіївна,       

03.02.1984 р.н., громадянка України, 

уродженка м. Луганська, зареєстрована за 

адресою: Україна, Автономна Республіка 

Крим, Чорноморський р-н, с. Міжводне, 

вул. Леніна, буд. 14, член "територіальної 

виборчої комісії" Джанкойського району 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

Безстроково 



                                                                                                                                             78                                                                            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 

77. Червова Наталія Володимирівна, 1976 р.н., 

член "територіальної виборчої комісії" 

м. Керчі 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

Безстроково 
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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 

78. Дробиш Катерина Володимирівна,  

31.07.1989 р.н., громадянка України, 

уродженка м. Красноперекопська, Автономна 

Республіка Крим, зареєстрована за адресою: 

Україна, Автономна Республіка Крим, 

м. Красноперекопськ, мкр-н Перший, буд. 18, 

кв. 72, код згідно з ДРФО 3271911124, член 

"територіальної виборчої комісії" 

м. Красноперекопська 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

Безстроково 
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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 

79. Жаворонкова Тетяна Олександрівна, 

20.08.1982 р.н., громадянка України, 

уродженка м. Красноперекопська, Автономна 

Республіка Крим, зареєстрована за адресою: 

Україна, Автономна Республіка Крим, 

м. Красноперекопськ, мкр-н Перший, буд. 30, 

кв. 16, код згідно з ДРФО: 3018212385, член 

"територіальної виборчої комісії" 

м. Красноперекопська 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" 

 

Безстроково 
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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 

80. Корольова Світлана Олексіївна, 04.03.1970 

р.н., громадянка України, уродженка 

м. Красноперекопська, Автономна Республіка 

Крим, зареєстрована за адресою: Україна, 

Автономна Республіка Крим, 

м. Красноперекопськ, вул. Менделєєва, 16/19, 

кв. 11, код згідно з ДРФО: 2563009087, член 

"територіальної виборчої комісії" 

м. Красноперекопська 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

Безстроково 
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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 

81. Котельников Сергій Володимирович, 

27.09.1976 р.н., проживає: Україна, 

Автономна Республіка Крим, 

м. Красноперекопськ, член "територіальної 

виборчої комісії" м. Красноперекопська 

.  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" 

Безстроково 
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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 

82. Перфілова Світлана Борисівна,         

03.11.1972 р.н., громадянка України, 

уродженка м. Красноперекопська, Автономна 

Республіка Крим, зареєстрована за адресою: 

Україна, Автономна Республіка Крим, 

м. Красноперекопськ, мкр-н Другий, буд. 7, 

кв. 23, код згідно з ДРФО 2660507544, член 

"територіальної виборчої комісії" 

м. Красноперекопська 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" 

Безстроково 



                                                                                                                                             84                                                                            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 

83. Козлов Сергій Миколайович, 12.04.1971 р.н., 

громадянин України, уродженець м. Саки, 

Автономна Республіка Крим, зареєстрований 

за адресою: Україна, Автономна Республіка 

Крим, м. Саки, вул. Курортна, буд. 77/11, 

кв. 6, код згідно з ДРФО 2603413658, член 

"територіальної виборчої комісії" м. Саки 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" 

 

Безстроково 



                                                                                                                                             85                                                                            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 

84. Боєва Тетяна Олександрівна, 29.09.1974 р.н., 

громадянка України, уродженка м. Саки, 

Автономна Республіка Крим, зареєстрована 

за адресою: Україна, Автономна Республіка 

Крим, м. Саки, вул. Леніна, буд. 38/12, кв. 82, 

код згідно з ДРФО 2730009001, член 

"територіальної виборчої комісії" м. Саки 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції"  

 

Безстроково 



                                                                                                                                             86                                                                            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 

85. Юденкова Наталія Вікторівна, 03.03.1965 р.н., 

громадянка України, уродженка с. Люблинка, 

Генічеський р-н, Херсонська обл., 

зареєстрована за адресою: Україна, 

Автономна Республіка Крим, 

м. Сімферополь, вул. Ульянова, буд. 18, 

кв. 116, код згідно з ДРФО 2380319106, член 

"територіальної виборчої комісії" м. Саки 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" 

Безстроково 



                                                                                                                                             87                                                                            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. Баранов Сергій Володимирович,  

21.02.1976 р.н., громадянин України, 

уродженець Автономна Республіка Крим, 

м. Судак, зареєстрований за адресою: 

Україна, Автономна Республіка Крим, 

м. Судак, вул. Виноградна, буд. 6, кв. 10,  

код згідно з  ДРФО 2781020111, член 

"територіальної виборчої комісії" м. Судака 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" 

 

Безстроково 



                                                                                                                                             88                                                                            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 

87. Зенков Денис Олександрович, 11.12.1982 р.н., 

громадянин України, уродженець 

Автономної Республіки Крим, с. Скворцове, 

зареєстрований за адресою: Україна, 

Автономна Республіка Крим, 

м. Сімферополь, смт Гресівський, 

вул. Крижановського, буд. 1А, кв. 63, член 

"територіальної виборчої комісії" м. Судака 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 

на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави;  

11) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" 

 

Безстроково 
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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 

88. Александров Олексій Олександрович 

(Александров Алексей Александрович, 

Aleksandrov АІехеу), 16.06.1981 р.н., 

громадянин РФ, оперативний співробітник 

інституту криміналістики ФСБ РФ  

(в/ч 34435) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України,  її внутрішніх 

вод, портів; 

9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на 

здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 

цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави; 

10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 

іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

інтелектуальної власності; 

12) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (позбавлення 

військових звань, спеціальних звань, класних чинів) 

Безстроково 
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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 

89. Паняєв Володимир Олександрович (Паняєв 

Владимир, Panyaev Vladimir), 25.11.1980 р.н., 

громадянин РФ, співробітник інституту 

криміналістики ФСБ РФ (в/ч 34435) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  
2) обмеження торговельних операцій; 
3) обмеження, часткове чи 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) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України,  її внутрішніх 
вод, портів; 
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 
валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної 
держави; 
10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави; 
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення; 
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України "Про санкції" (позбавлення 
військових звань, спеціальних звань, класних чинів) 

Безстроково 



                                                                                                                                             91                                                                            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 

90. Осіпов Іван Володимирович (Осипов Иван 

Владимирович, Osipov Ivan), 21.08.1976 р.н., 

громадянин РФ, оперативний співробітник 

інституту криміналістки ФСБ РФ (в/ч 34435) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  
2) обмеження торговельних операцій; 
3) обмеження, часткове чи 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) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України,  її внутрішніх 
вод, портів; 
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 
валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної 
держави; 
10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави; 
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення; 
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України "Про санкції" (позбавлення 
військових звань, спеціальних звань, класних чинів) 

Безстроково 
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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 

91. Богданов Володимир Михайлович (Богданов 

Владимир Михайлович, Bogdanov Vladimir), 

17.07.1958 р.н., паспорт 4605031275,  

ІПН 504792900799, громадянин РФ, генерал-

майор ФСБ РФ, керівник центру спеціальної 

техніки – заступник директора науково-

технічної служби ФСБ РФ, колишній 

директор інституту криміналістики 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  
2) обмеження торговельних операцій; 
3) обмеження, часткове чи 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) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх 
вод, портів; 
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 
валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної 
держави; 
10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави; 
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення; 
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України "Про санкції" (позбавлення 
військових звань, спеціальних звань, класних чинів) 

Безстроково 
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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 

92. Васильєв Кирило Юрійович (Васильев 

Кирилл, Vasilyev Kiril), 22.02.1973 р.н., 

громадянин РФ, паспорт 4505363497, ІПН 

773721109701, генерал-майор ФСБ РФ, 

директор інституту криміналістики ФСБ РФ 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  
2) обмеження торговельних операцій; 
3) обмеження, часткове чи 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) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України,  її внутрішніх 
вод, портів; 
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 
валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  
держави; 
10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави; 
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення; 
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України "Про санкції" (позбавлення 
військових звань, спеціальних звань, класних чинів) 

Безстроково 
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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 

93. Макшаков Станіслав Валентинович 

(Макшаков Станислав Валентинович, 

Makshakov Stanislav), 25.03.1966 р.н.,  

громадянин РФ, полковник, заступник 

директора інституту криміналістики ФСБ РФ 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 
2) обмеження торговельних операцій; 
3) обмеження, часткове чи 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) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх 
вод, портів; 
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 
валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної  
держави; 
10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави; 
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення; 
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України "Про санкції" (позбавлення 
військових звань, спеціальних звань, класних чинів) 

Безстроково 
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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 

94. Сєдов Олексій Семенович (Седов Алексей 

Семенович, Sedov Alexei), 26.08.1954 р.н.,  

уродженець м. Сочі, РФ, громадянин РФ, 

керівник 2 служби ФСБ РФ (cлужба захисту 

конституційного ладу та боротьби з 

тероризмом) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  
2) обмеження торговельних операцій; 
3) обмеження, часткове чи 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) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України,  її внутрішніх 
вод, портів; 
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення 
валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної  
держави; 
10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави; 
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення; 
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України "Про санкції" (позбавлення 
військових звань, спеціальних звань, класних чинів) 

Безстроково 
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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 

95. Чен Хен (Chung Hyen), 21.08.1965 р.н., 
громадянин Республіки Корея, тимчасово 
проживає за адресою: Київська обл., 
Бучанський р-н, с. Петропавлівська 
Борщагівка, вул. Північна, буд. 20, паспорт 
громадянина Республіки Корея № М77299909 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном (крім 
прожиткового мінімуму, необхідного для забезпечення неповнолітньої 
дитини, громадянина України); 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення);  
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів 
на користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України 
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних 
цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної  держави;  
9) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з 
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави;  
10) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності; 
11) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; 
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення; 
13) заборона на набуття у власність земельних ділянок 

Десять років 

_____________________________________ 

 


