Додаток
до рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 25 березня 2016 року «Про застосування персональних
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій) стосовно осіб, причетних до протиправних дій щодо
Надії Савченко, Олега Сенцова та Олександра Кольченка»

ФІЗИЧНІ ОСОБИ,
до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
1.

Абдулаєв В.В. (Абдулаев
В.В.), «начальник «Слідчого
відділу Управління
Федеральної служби безпеки
РФ по Республіці Крим і
м. Севастополь»

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)
дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)
1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;
2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій).

2
Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
2.

3.

Алісов Ігор Борисович
(Алисов Игорь Борисович),
народився 11 березня
1968 р., громадянин РФ,
суддя Московського
міського суду РФ

Бастрикін Олександр
Іванович (Бастрыкин
Александр Иванович),
народився 27 серпня 1953 р.,
громадянин РФ, голова
Слідчого комітету РФ

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом України
«Про санкції» (далі —
Закон) (зупинення фінансових
операцій)

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи

3
Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність

4.

5.

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;

Бобро Сергій Сергійович
(Бобро Сергей Сергеевич),
народився 3 квітня 1988 р.,
громадянин РФ, свідок
обвинувачення

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

Богачьова Регіна
Валентинівна (Богачёва

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють

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

3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

4
Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Регина Валентиновна),
громадянка РФ, суддя
Московського обласного
суду РФ

6.

Бокунович Дмитро
Валерійович (Бокунович
Дмитрий Валерьевич),
громадянин РФ, старший
слідчий 2-го слідчого відділу
управління з розслідування
злочинів, пов’язаних із
застосуванням заборонених
засобів і методів ведення
війни Слідчого комітету РФ

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій).

2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

5
Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

громадянами України належних їм прав і свобод
7.

8.

Болотов Валерій Дмитрович
(Болотов Валерий
Дмитриевич), народився
13 лютого 1970 р.,
громадянин України,
колишній лідер незаконного
збройного формування
«ЛНР»

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;

Бортніков Олександр
Васильович (Бортников
Александр Васильевич),
народився 15 листопада
1951 р., громадянин РФ,
Голова Федеральної служби
безпеки РФ, генерал армії

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;

6
Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність

9.

Бурдін Артем Олексійович
(Бурдин Артём Алексеевич),
народився 19 листопада
1983 р., громадянин РФ,
старший слідчий з особливо
важливих справ Слідчого
управління Федеральної
служби безпеки РФ, майор
юстиції

10. Бутирін Євген
Олександрович (Бутырин
Евгений Александрович),
громадянин РФ,

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

громадянами України належних їм прав і свобод

4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій).

7
Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
співробітник прокуратури
Воронезької області РФ

11. Воронін Сергій В. (Воронин
Сергей В.), громадянин РФ,
«заступник начальника
Управління Федеральної
служби безпеки РФ по
Республіці Крим і
м.Севастополь»

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;
2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення

8
Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)
фінансових операцій).

12. Галіханова Олена Навгатівна
(Галиханова Елена
Навгатовна), народилася
2 грудня 1982 р., громадянка
РФ, суддя Лефортовського
районного суду м.Москва
РФ

13. Гордєєв Костянтин
Миколайович (Гордеев
Константин Николаевич),
народився 12 січня 1969 р.,
громадянин РФ, свідок
обвинувачення

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій).

2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,

9
Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

14. Грачов Тимофій
Володимирович (Грачёв
Тимофей Владимирович),
громадянин РФ, старший
слідчий Конаківського
міжрайонного слідчого
відділу Слідчого управління
Слідчого комітету РФ у
Тверській області, керівник
управління з розслідування
злочинів, пов’язаних із
застосуванням заборонених
засобів і методів ведення
війни, Слідчого комітету РФ

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

15. Глюзицький Олександр
Вікторович (Глюзицкий
Александр Викторович),

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
народився 25 вересня
1973 р., громадянин РФ,
прокурор відділу
прокуратури Ростовської
області РФ

16. Грінь Віктор Якович (Гринь
Виктор Яковлевич),
народився 1 січня 1951 р.,
громадянин РФ, заступник
Генерального прокурора РФ

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

на територію України;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

17. Денісов Віктор
Анатолійович (Денисов
Виктор Анатольевич),
народився 18 січня 1961 р.,
громадянин РФ, оператор
телеканалу «Россия», свідок
обвинувачення

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

18. Діденко Денис
Олександрович (Диденко
Денис Александрович),
народився 14 червня 1978 р.
у смт. Комсомольське
Свердловського району
Луганської області,
громадянин РФ, «суддя

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,

1) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;

2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

2) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
3) інші санкції, що відповідають
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Київського районного суду
м. Сімферополь»

19. Долгіх Сергій Вікторович
(Долгих Сергей
Викторович), народився
15 вересня 1971 р.,
громадянин РФ, заступник
прокурора Орловської
області РФ, колишній
прокурор Новоусманського
району Воронезької області
РФ

20. Дриманов Олександр
Олександрович (Дрыманов
Александр

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій).

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

13
Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Александрович),народився
25 березня 1970 р.,
громадянин РФ, керівник
Головного слідчого
управління Слідчого
комітету РФ у м. Москві,
колишній виконуючий
обов’язки керівника
управління з розслідування
злочинів, пов’язаних з
використанням заборонених
засобів та методів ведення
війни, Слідчого комітету РФ
21. Здоренко Володимир
Миколайович (Здоренко
Владимир Николаевич),
громадянин РФ,
співробітник Генеральної
прокуратури РФ

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

на територію України;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність

22. Канєва Олена В’ячеславівна
(Канева Елена
Вячеславовна), громадянка
РФ, суддя Лефортовського
районного суду м. Москва
РФ

23. Карасьов Олег (Карасев
Олег), громадянин РФ,
співробітник прокуратури

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

громадянами України належних їм прав і свобод

4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій).

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій).
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
м. Москва РФ

24. Карпов Павло Миколайович
(Карпов Павел Николаевич),
1977 р.н., громадянин РФ,
співробітник Адміністрації
Президента РФ

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

на територію України;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

25. Кірсанова Людмила
Володимирівна (Кирсанова
Людмила Владимировна),
суддя Ростовського
обласного суду РФ

26. Клопов Олександр
Васильович (Клопов
Александр Васильевич),
1955 року народження,

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
громадянин РФ, колишній
начальник управління
Федеральної служби безпеки
РФ у Воронезькій області
РФ

27. Кобєлєв Денис (Кобелев
Денис), громадянин РФ,
виконуючий обов’язки
старшого слідчого з
особливо важливих справ
Головного слідчого
управління Слідчого
комітету РФ управління з
розслідування злочинів,
пов’язаних з використанням
заборонених засобів та
методів ведення війни

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,

18
Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

28. Козлов Сергій
Олександрович (Козлов
Сергей Александрович),
громадянин РФ, прокурор з
нагляду за дотриманням
закону у виправних
установах Воронезької
області РФ

29. Колеснікова Вікторія
Олександрівна (Колесникова
Виктория Александровна),
народилася 14 червня
1979 р., громадянка РФ,

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

2) блокування активів — тимчасове

19
Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
референт управління
Федеральної служби безпеки
РФ у Воронезькій області
РФ

30. Коробенко Едуард
Васильович (Коробенко
Эдуард Васильевич),
народився 19 січня 1968 р.,
громадянин РФ, суддя
Північнокавказького
окружного військового суду
РФ

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;
2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій).

3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

20
Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
31. Корсаков В’ячеслав
Олексійович (Корсаков
Вячеслав Алексеевич),
громадянин РФ, суддя
Північнокавказького
окружного військового суду
РФ

32. Косенков Микола
Федорович (Косенков
Николай Федорович),
народився 13 грудня 1953 р.,
громадянин РФ, суддя
Воронезького обласного
суду РФ

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій).

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність

33. Котова Маргарита
Миколаївна (Котова
Маргарита Николаевна),
громадянка РФ, суддя
Лефортовського районного
суду м. Москва РФ

34. Кузнєцов Владислав

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи

1) відмова в наданні та скасування

4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій).
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
В’ячеславович (Кузнецов
Владислав Вячеславович),
громадянин РФ, прокурор
відділу державних
обвинувачів кримінальносудового управління
прокуратури Ростовської
області РФ, радник юстиції

35. Лєвашова Валентина
Євгеніївна (Левашова
Валентина Евгеньевна),
громадянка РФ, суддя
Басманного районного суду
м. Москва РФ

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів

Продовження додатка
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність

36. Літовкіна Тетяна
Олександрівна (Литовкина
Татьяна Александровна),
громадянка РФ, суддя
Воронезького обласного
суду РФ

37. Ломанов Андрій
В’ячеславович (Ломанов

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

за межі України;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють

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

4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Андрей Вячеславович),
громадянин РФ, заступник
прокурора Новоусманського
району Воронезької області
РФ

38. Луценко Михайло
Анатолійович (Луценко
Михаил Анатольевич),
народився 14 травня 1980 р.,
громадянин РФ, інспектор
Державно-патрульної
служби відділу Державної
інспекції безпеки
дорожнього руху відділу
Міністерства внутрішніх
справ РФ у

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

25
Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Кантемирівському районі
Воронезької області РФ

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

громадянами України належних їм прав і свобод

39. Макаров Микола
Олександрович (Макаров
Николай Александрович),
народився 3 грудня 1967 р.,
громадянин РФ, начальник
Федеральної казенної
установи РФ «Слідчий
ізолятор № 3 Управління
Федеральної служби
виконання покарань у
Воронезькій області»,
підполковник

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

40. Малишева Катерина
Анатоліївна (Малышева
Екатерина Анатольевна),
народилася 24 травня
1978 р., громадянка РФ,
суддя Ростовського
обласного суду РФ

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;

26
Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;

41. Марков Сергій Михайлович
(Марков Сергей
Михайлович), народився
25 листопада 1980 р. у
м. Горлівка Донецької
області, громадянин РФ,
«оперативний
уповноважений 1-го
управління служби захисту
конституційного ладу та
боротьби з тероризмом
Управління Федеральної
служби безпеки РФ по
Республіці Крим і
м.Севастополь»

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;

42. Мелітонян Олександр

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи

1) відмова в наданні та скасування

4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

2) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
3) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій).

27
Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Миколайович (Мелитонян
Александр Николаевич),
народився 13 жовтня 1968 р.,
громадянин РФ, свідок
обвинувачення, позивний
«Абхаз»

43. Мірошников Олександр
Миколайович (Мирошников
Александр Николаевич),
народився 2 квітня 1986 р.,
громадянин РФ, свідок
обвинувачення

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
44. Михайлюк Сергій
Аркадійович (Михайлюк
Сергей Аркадиевич),
народився 1 травня 1958 р.,
громадянин РФ, заступник
голови Північнокавказького
окружного військового суду
(Ростовська область) РФ

45. Мохов Андрій Валерійович
(Мохов Андрей Валерьевич),
громадянин РФ, суддя
Московського міського суду
РФ

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій).

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів

Продовження додатка
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність

46. Нікішина Наталія Вікторівна
(Никишина Наталья
Викторовна), громадянка
РФ, суддя Московського
міського суду РФ

47. Оліхвер Наталія Іванівна
(Олихвер Наталья

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

за межі України;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють

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

4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Ивановна), громадянка РФ,
суддя Московського
міського суду РФ

48. Охота (Кожемяко) Яніна
Валеріївна народилася
16 липня 1983 р. у с. Перово
Сімферопольського району
АР Крим, громадянка РФ,
Валеріївна (Охота
(Кожемяко) Янина
Валерьевна), «суддя
Київського районного суду
м. Сімферополь»

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації

1) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

2) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
3) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій).
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

громадянами України належних їм прав і свобод
49. Палагін Віктор
Миколайович, (Палагин
Виктор Николаевич),
народився 2 грудня 1956 р.,
громадянин РФ, «начальник
Управління Федеральної
служби безпеки РФ по
Республіці Крим і
м. Севастополь», генераллейтенант

50. Пасюнін Юрій Анатолійович
(Пасюнин Юрий
Анатольевич), народився
1 січня 1959 р., громадянин
РФ, суддя Московського
міського суду РФ

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій).

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність

51. Поклонська Наталія
Володимирівна (Поклонская
Наталья Владимировна),
1980 р.н., громадянка РФ,
«прокурор Республіки
Крим»

52. Попов Олександр Юрійович
(Попов Александр

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють

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

3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

2) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
3) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій).
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Юрьевич), народився
7 липня 1977 р., громадянин
РФ, командир взводу
розвідки незаконного
збройного формування
«Батальйон Зоря»

53. Плотницький Ігор
Венедиктович (Плотницкий
Игорь Венедиктович),
1964 року народження,
громадянин України, лідер
незаконного збройного
формування «ЛНР»,
колишній командир
незаконного збройного
формування «Батальйон
Зоря»

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації

1) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

34
Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

громадянами України належних їм прав і свобод
54. Почєчуєв Олексій Іванович
(Почечуев Алексей
Иванович), 1973 року
народження, громадянин
РФ, старший
оперуповноважений з
особливо важливих справ
відділу управління
Федеральної служби безпеки
РФ у Воронезькій області у
м. Россоші РФ,
підполковник

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

55. Рєпкін Володимир
Васильович (Репкин
Владимир Васильевич),
народився 13 листопада 1960
р., громадянин РФ,
начальник Федеральної

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
казенної установи РФ
«Слідчий ізолятор №2
Федеральної служби
виконання покарань РФ»

56. Рибалкін А.В. (Рыбалкин
А.В.), заступник начальника
оперативно-пошукового
управління 2 служби
Федеральної служби безпеки
РФ

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій).

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій).
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

57. Руденко Сергій Вікторович
(Руденко Сергей
Викторович), народився
14 червня 1989 р.,
громадянин РФ, свідок
обвинувачення

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

58. Савицький Михайло
Олексійович (Савицкий
Михаил Алексеевич),
громадянин РФ, «начальник
3 відділу слідчого
управління Управління
Федеральної служби безпеки
РФ по Республіці Крим і
м. Севастополь»

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність

59. Салігов Магомед Топайович
(Салигов Магомед
Топаевич), громадянин РФ,
суддя Радянського
районного суду м. Воронеж
РФ

60. Северілов Олексій В.
(Северилов Алексей В.),
1984 року народження,

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

громадянами України належних їм прав і свобод

4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій).

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
громадянин РФ, слідчий з
особливо важливих справ
другого слідчого відділу
управління з розслідування
особливо важливих справ
щодо злочинів проти
особистості та громадської
безпеки Головного слідчого
управління слідчого
комітету РФ, майор юстиції

61. Селіванов К.В. (Селиванов
К.В.), слідчий Федеральної
служби безпеки РФ

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

на територію України;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій).

62. Сідоров Віталій Леонідович
(Сидоров Виталий
Леонидович), громадянин
РФ, заступник начальника
кримінально-судового
відділу прокуратури
Воронезької області РФ,
старший радник юстиції

63. Сорокін Дмитро
Аркадійович (Сорокин
Дмитрий Аркадьевич),
громадянин РФ, суддя

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
Підстава для застосування санкцій (відповідно до
народження, громадянство),
Закону України «Про санкції»)
посада/професійна
діяльність
Новоусманського районного територіальній цілісності України, сприяють
суду Воронезької області РФ терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

64. Степаненко Леонід
Олександрович (Степаненко
Леонид Александрович),
народився 25 липня 1960 р.,
громадянин РФ, суддя
Донецького міського суду
Ростовської області РФ

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)
2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)
1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;
2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

65. Стріжов Андрій
Олександрович (Стрижов
Андрей Александрович),
народився 1 серпня 1983 р.,
громадянин РФ, колишній
старший слідчий з особливо
важливих справ Головного
слідчого управління
Слідчого комітету РФ, на
даний час – в.о. заступника
керівника Головного
слідчого управління
Слідчого комітету РФ по
м. Москва РФ, полковник
юстиції

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

66. Суслов Юрій
Володимирович (Суслов
Юрий Владимирович),
народився 25 серпня 1967 р.,
громадянин РФ, слідчий

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

2) блокування активів — тимчасове
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
Підстава для застосування санкцій (відповідно до
народження, громадянство),
Закону України «Про санкції»)
посада/професійна
діяльність
Генеральної прокуратури РФ терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

67. Суходолов Арсеній
Сергійович (Суходолов
Арсений Сергеевич),
народився 27 травня 1981 р.
у м. Сімферополь (АР
Крим), громадянин РФ,
«заступник прокурора
Київського району
м. Сімферополь»

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій).
1) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
3) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій).
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
68. Тараненко Едуард
Олександрович (Тараненко
Эдуард Александрович),
громадянин РФ, суддя
Північнокавказького
окружного військового суду
(Ростовська область) РФ

69. Тєрєхов В’ячеслав
Михайлович (Терехов
Вячеслав Михайлович),
народився 19 лютого 1959 р.,
громадянин РФ, начальник
Слідчого управління
Федеральної служби безпеки
РФ, віце-адмірал юстиції

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій).

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;

70. Тішенін Андрій
В’ячеславович (Тишенин
Андрей Вячеславович),
народився 21 травня 1981 р.,
громадянин РФ,
«оперативний
уповноважений 1-го
управління служби захисту
конституційного ладу та
боротьби з тероризмом
Управління Федеральної
служби безпеки РФ по
Республіці Крим і
м. Севастополь», майор

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;

71. Ткаченко Олег
Володимирович (Ткаченко
Олег Владимирович),

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду

4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій).

2) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
3) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій).
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
народився 22 лютого 1964 р.,
громадянин РФ, у 2015 р. –
начальник відділу
державних обвинувачів
прокуратури Ростовської
області РФ

72. Ткачук Микола
Миколайович (Ткачук
Николай Николаевич),
громадянин РФ, суддя
Московського окружного
військового суду РФ

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

на територію України;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій).

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій).

73. Тонкоголосюк Олександр
Володимирович
(Тонкоголосюк Александр
Владимирович), народився
6 грудня 1970 р., громадянин
РФ, «суддя Київського
районного суду
м. Сімферополь»

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;

74. Тройніна Оксана
Олександрівна (Тройнина
Оксана Александровна),
громадянка РФ, інспектор у
справах неповнолітніх
відділу поліції № 1 УМВС
РФ по м. Воронеж, капітан
поліції

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

2) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
3) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій).

2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність

75. Фадюхін Андрій В.
(Фадюхин Андрей В.),
громадянин РФ, «начальник
служби захисту
конституційного ладу та
боротьби з тероризмом
Управління Федеральної
служби безпеки РФ по
Республіці Крим і
м.Севастополь», полковник

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

фінансових операцій)

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

76. Філіпчук Павло Ігорович
дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
(Филипчук Павел Игоревич), фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
громадянин РФ, прокурор
реальні та/або потенційні загрози національним

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій).
1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
відділу управління з нагляду
за розслідуванням особливо
важливих справ Генеральної
прокуратури РФ

77. Хайбулаєв Алі
Салахудінович (Хайбулаев
Али Салахудинович),
громадянин РФ, голова
Донецького міського суду
Ростовської області РФ

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

на територію України;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

78. Хроленко Роман Сергійович
(Хроленко Роман
Сергеевич), народився
31 березня 1978 р.,
громадянин РФ,
кінооператор ВАТ «Первый
канал», свідок
обвинувачення

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

79. Чаплигін Володимир
Валентинович (Чаплыгин
Владимир Валентинович),
народився 27 травня 1963 р.,
громадянин РФ, свідок
обвинувачення

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність

80. Чаплигіна Ольга
Володимирівна (Чаплыгина
Ольга Владимировна),
народилася 17 квітня 1985 р.,
громадянка РФ, власниця
готелю «Євро», м. Воронеж
РФ

81. Черниш Євгенія Сергіївна
(Черныш Евгения
Сергеевна), громадянка РФ,
суддя Донецького міського

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

фінансових операцій)

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
суду Ростовської області РФ

82. Шишов Михайло
Васильович (Шишов
Михаил Васильевич),
народився 25 березня 1961
р., громадянин РФ, перший
заступник начальника
Слідчого управління
Федеральної служби безпеки
РФ, генерал-майор

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)

територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій).

83. Щукін Олександр
В’ячеславович (Щукин
Александр Вячеславович),
народився 10 жовтня 1956 р.,
громадянин РФ, керівник
Головного слідчого
управління Слідчого
комітету РФ, генераллейтенант юстиції

84. Юношев Дмитро
Володимирович (Юношев
Дмитрий Владимирович),
народився 26 грудня 1975 р.,

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють
реальні та/або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і

1) відмова в наданні та скасування
віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду
на територію України;

2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
громадянин РФ, прокурор
відділу державних
обвинувачів кримінальносудового управління
прокуратури Ростовської
області РФ, юрист 1 класу

Підстава для застосування санкцій (відповідно до
Закону України «Про санкції»)
територіальній цілісності України, сприяють
терористичній діяльності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінної реалізації
громадянами України належних їм прав і свобод

Продовження додатка

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
«Про санкції»)
2) блокування активів — тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
3) запобігання виведенню капіталів
за межі України;
4) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (зупинення
фінансових операцій)

