Додаток 1
до рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 30 липня 2021 року "Про застосування персональних
спеціальних економічних та інших обмежувальних
заходів (санкцій)"

ФІЗИЧНІ ОСОБИ,
до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
№
з/п
1.

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані
(дата народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Акст Александер (AXT ALEXANDER)
26.02.1986 р.н. Громадянин Федеративної
Республіки Німеччина. Посвідка на постійне
проживання ІН 092755, видана 16.12.2015
органом 8001

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")

Строк
застосування

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

Три роки

2
№
з/п

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

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")

Строк
застосування

територіального моря України, її внутрішніх вод, портів
та повітряних суден до повітряного простору України або
здійснення посадки на території України;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів
щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких
застосовано санкції згідно з цим Законом;
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного
банку України на здійснення інвестицій в іноземну
державу, розміщення валютних цінностей на рахунках
і вкладах на території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами
іноземної держави;
12) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності
2.

Фальковський Валерій Григорович, 05.06.1974 р.н.
Паспорт громадянина України: КЕ725347,
виданий 25.06.1997 Приморським РВ УМВС
України в Одеській обл. Паспорт громадянина
України для виїзду за кордон: FB886210, виданий
23.10.2015, дійсний до 23.10.2025

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

Три роки
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№
з/п

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

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")

Строк
застосування

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи
зупинення дії спеціальних дозволів на користування
надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного
майна резидентами іноземної держави та особами, які
прямо чи опосередковано контролюються резидентами
іноземної держави або діють в їх інтересах;
8) заборона або обмеження заходження іноземних
невійськових суден та військових кораблів до
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів
та повітряних суден до повітряного простору України або
здійснення посадки на території України;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів
щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких
застосовано санкції згідно з цим Законом;
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного
банку України на здійснення інвестицій в іноземну
державу, розміщення валютних цінностей на рахунках
і вкладах на території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами
іноземної держави;
12) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності
3.

Студенець Владислав Олександрович, 14.04.1984 р.н. 1) блокування активів – тимчасове обмеження права
особи користуватися та розпоряджатися належним їй
Паспорт громадянина України: АТ085841, виданий
майном;
16.08.2014 Ленінським РВ ДМС України

Три роки
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№
з/п

Продовження додатка 1

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

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")

у Вінницькій області. Паспорт громадянина України
для виїзду за кордон: ES124785, виданий 21.08.2014,
дійсний до 21.08.2024; FL270801, виданий
24.01.2018, дійсний до 24.01.2028

2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
ресурсів, польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи
зупинення дії спеціальних дозволів на користування
надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного
майна резидентами іноземної держави та особами, які
прямо чи опосередковано контролюються резидентами
іноземної держави або діють в їх інтересах;
8) заборона або обмеження заходження іноземних
невійськових суден та військових кораблів до
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів
та повітряних суден до повітряного простору України або
здійснення посадки на території України;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів
щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких
застосовано санкції згідно з цим Законом;
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного
банку України на здійснення інвестицій в іноземну
державу, розміщення валютних цінностей на рахунках
і вкладах на території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України

Строк
застосування

5
№
з/п

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

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами
іноземної держави;
12) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності

___________________________________________

Строк
застосування

