Додаток 1
до рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування і
внесення змін до персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій)"

ФІЗИЧНІ ОСОБИ,
до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)

№
з/п

1.

2.

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

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

Строк
застосування

Гойденко Валентина
Григорівна
(російською мовою
Гойденко Валентина
Григорьевна),
27.05.1948 р. н, уродженка
РФ, проживає в м. Москва, є
одним із авторів сайту
www.materik.ru,
співробітником
"Автономной
некоммерческой
организации "Институт
диаспоры и интеграции"
("Институт стран СНГ")

1)
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2)
запобігання виведенню капіталів за межі України;
3)
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави
та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або
діють в їх інтересах;
4)
обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання
телекомунікаційних мереж загального користування;
5)
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
6)
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших
заборон в’їзду на територію України

Три роки

Задорін Ігор Веніамінович
(російською мовою Задорин
Игорь Вениаминович),
06.11.1958 р. н., уродженець
м. Єлець Липецької області

1)
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2)
запобігання виведенню капіталів за межі України;
3)
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави
та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або
діють в їх інтересах;

Три роки

2
Продовження додатка 1

№
з/п

3.

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

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

РФ, проживає в м. Москва, є
генеральним директором
"ООО "Фирма "АДАПТ",
головою правління "АНО
"Социологическая
мастерская Задорина",
виконавчим директором
"Международного
исследовательского
агентства "Евразийский
монитор"

4)
обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання
телекомунікаційних мереж загального користування;
5)
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
6)
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших
заборон в’їзду на територію України

Кузьменко Денис
Владиславович,
07.06.1981 р.н., уродженець
м. Хабаровськ, РФ,
зареєстрований за адресою:
Донецька область,
м. Маріуполь, вул. Квартал
Азов’є, буд. 5, кв. 65, голова
ГО "Тор Маріуполь"

1)
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2)
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;
3)
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави
та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або
діють в їх інтересах;
4)
обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання
телекомунікаційних мереж загального користування;
5)
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій
в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної
держави;
6)
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних
контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами

Строк
застосування

Три роки

3
Продовження додатка 1

№
з/п

4.

5.

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

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

Строк
застосування

Післегін Віктор
Владиславович (Пислегин
Виктор Владиславович),
14.10.1975 р. н., громадянин
РФ, зареєстрований за
адресою: РФ,
м. Йошкар-Ола, бульвар
Чавайна, 16, кв. 117,
ідентифікаційний номер
платника податків –
121500088730, основний
державний реєстраційний
номер як індивідуального
підприємця –
34121536602802

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

Три роки

Федоров Валерій
Валерійович
(Федоров Валерий
Валериевич),
11.09.1974 р.н., уродженець
м. Тверь, РФ, є генеральним
директором АО
"Всероссийский центр
изучения общественного
мнения"

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

2) обмеження торговельних операцій (повне);
3) повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
5) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних
сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;
6) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
7) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в’їзду на територію України;
8) анулювання офіційних візитів , засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

2) запобігання виведенню капіталів за межі України;
3) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та
особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють
в їх інтересах;
4) припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж
загального користування;
5) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
6) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в’їзду на територію України

Три роки

4
Продовження додатка 1

№
з/п

6.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Паша Андрій Вікторович
(Паша Андрей Викторович),
16.11.1971 р. н., уродженець
м. Жданов, Донецька
область, Україна, проживає в
м. Феодосія, АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

7.

Боушев Володимир
Геннадійович (Боушев
Владимир Геннадиевич),
23.05.1960 р. н., уродженець
м. Москва, Російська
Федерація, проживає в
м. Москва, Російська
Федерація

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки

5
Продовження додатка 1

№
з/п

8.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Ханін Микола
Олександрович (Ханин
Николай Александрович),
21.09.1976 р. н., уродженець
м. Свердловськ, Луганська
область, Україна, проживає в
м. Москва, Російська
Федерація

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

9.

Книрик Костянтин
Сергійович (Книрик
Константин Сергеевич),
14.08.1989 р. н., уродженець
м. Бахчисарай, АР Крим,
проживає в м. Бахчисарай,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки

6
Продовження додатка 1

№
з/п

10.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Еракаєв Енвер Серверович
(Эракаев Энвер Серверович),
16.05.1984 р. н., уродженець
м. Джума Постдаргомський
р-н, Самаркандська область,
Узбекистан, проживає в
м. Джанкой, АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

11.

Смелянський Дмитро
Ігорович (Смелянский
Дмитрий Игоревич),
24.08.1988 р. н., уродженець
с. Червона Поляна,
Красногвардійський р-н, АР
Крим, проживає в смт
Молодіжне,
Сімферопольський р-н, АР
Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки

7
Продовження додатка 1

№
з/п

12.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Демченко Василь Іванович
(Демченко Василий
Иванович), 22.04.1961 р. н.,
уродженець м. Севастополь,
АР Крим, проживає в
м. Севастополь, АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

13.

Єжова Тетяна Семенівна
(Ежова Татьяна Семеновна),
17.01.1957 р. н., уродженка
с. Протасовка Іванівський
р-н, Херсонська область,
Україна, проживає в
м. Сімферополь АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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№
з/п

14.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Абдуваліев Таїр Аметович
(Абдувалиев Таир
Аметович), 26.06.1954 р. н.,
уродженець с. Кзил-ча НурАта р-н Самаркандська
область, Узбекистан,
проживає в с. Приморське,
Феодосійський р-н, АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

15.

Третьяков Михайло
Володимирович (Третьяков
Михаил Владимирович),
28.03.1950 р. н., уродженець
м. Білгород, Курська
область, Російська
Федерація, проживає в
м. Севастополь, АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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№
з/п

16.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Корнілов Юрій Петрович
(Корнилов Юрий Петрович),
07.06.1953 р. н., уродженець
м. Євпаторія, АР Крим,
проживає в м. Севастополь,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

17.

Алексєєв Валерій
Вікторович (Алексеев
Валерий Викторович),
27.03.1963 р. н., уродженець
м. Мурманськ, Російська
Федерація, проживає в
м. Керч, АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки

10
Продовження додатка 1

№
з/п

18.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Шуба Дмитро Євгенович
(Шуба Дмитрий
Евгениевич),
24.02.1956 р. н., уродженець
м. Євпаторія, АР Крим,
проживає в смт
Чорноморське,
Чорноморський р-н, АР
Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

19.

Контарева Лариса Василівна
(Контарева Лариса
Васильевна), 28.11.1962 р. н.,
уродженка м. Севастополь,
АР Крим, проживає в
м. Севастополь, АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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№
з/п

20.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Бондар Олександр Петрович
(Бондар Александр
Петрович), 01.03.1955 р. н.,
уродженець с. Багате,
Білогірський р-н, АР Крим,
проживає в с. Садове,
Нижньогірський район,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

21.

Іванов Олександр
Сергійович (Иванов
Александр Сергеевич),
20.06.1980 р. н., уродженець
м. Сімферополь АР Крим,
проживає в с. Новопалівка,
Бахчисарайський р-н, АР
Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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№
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22.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Пукшин Микола Іванович
(Пукшин Николай
Иванович), 01.03.1946 р. н.,
уродженець с. Бачина,
Старосамбірський р-н,
Львівська область, Україна,
проживає в м. Бахчисарай,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

23.

Паркосіді Федір
Клеонтійович (Паркосиди
Федр Клеонтьевич),
24.03.1942 р. н., уродженець
с. Шамлуг, Алаверди р-н,
Вірменія, проживає в
м. Сімферополь, АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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№
з/п

24.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Лактіонов Олександр
Валерійович (Лактионов
Александр Валерьевич),
03.11.1980 р. н., уродженець
м. Сімферополь, АР Крим,
проживає в м. Сімферополь,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

25.

Шекун Андрій Андрійович
(Шекун Андрей Андреевич),
12.05.1986 р. н., уродженець
м. Сімферополь, АР Крим,
проживає в с. Дубки,
Сімферопольський р-н, АР
Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки

14
Продовження додатка 1

№
з/п

26.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Лазович Володимир
Миролюбович (Лазович
Владимир Миролюбович),
25.04.1977 р. н., уродженець
м. Ялта, АР Крим, проживає
в м. Ялта, АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

27.

Мерцалов Володимир
Вікторович (Мерцалов
Владимир Викторович),
18.09.1967 р. н., уродженець
с. Курськ, Білогородський
р-н, АР Крим, проживає в
м. Сімферополь, АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки

15
Продовження додатка 1

№
з/п

28.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Ставицький Юрій Іванович
(Ставицкий Юрий
Иванович), 13.07.1953 р. н.,
уродженець
с. Комсомольськ,
Євпаторійський р-н,
АР Крим, проживає в
м. Санкт-Петербург,
Російська Федерація

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

29.

Чернишевська Анна
Вікторівна (Чернышевская
Анна Викторовна),
10.03.1985 р. н.,
уродженка с. Нижньогірськ,
Нижньогірський р-н,
АР Крим, проживає в
м. Севастополь, АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки

16
Продовження додатка 1

№
з/п

30.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Майстренко Анна Ігорівна
(Майстренко Анна
Игоревна), 27.01.1985 р. н.,
уродженка с. Перово,
Сімферопольський р-н,
АР Крим, проживає в
с. Перово,
Сімферопольський р-н,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

31.

Волков Михайло Юрійович
(Волков Михаил Юрьевич),
17.01.1971 р. н., уродженець
м. Ташкент, Узбекистан,
проживає в м. Севастополь,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки

17
Продовження додатка 1

№
з/п

32.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Дерев'янко Олександр
Миколайович (Деревянко
Александр Николаевич),
01.08.1963 р. н., уродженець
с. Веселий Кут,
Тарутинський р-н, Одеська
область, Україна, проживає в
м. Москва, Російська
Федерація

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

33.

Шайтанов Валентин
Олександрович (Шайтанов
Валентин Александрович),
05.03.1986 р. н., уродженець
м. Севастополь, АР Крим,
проживає в м. Севастополь,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки

18
Продовження додатка 1

№
з/п

34.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Шкаплеров Антон
Миколайович (Шкаплеров
Антон Николаевич),
20.02.1972 р. н., уродженець
м. Севастополь, АР Крим,
проживає в м. Зоряне,
Московська область,
Російська Федерація

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

35.

Лебедєв Олег
Володимирович (Лебедев
Олег Владимирович),
21.03.1964 р. н., уродженець
м. Рудний Кустанайської
області, Казахстан, проживає
в смт Партеніт,
Алуштинський район,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки

19
Продовження додатка 1

№
з/п

36.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Лісейцев Сергій
Олексійович (Лисейцев
Сергей Алексеевич),
27.05.1972 р. н., уродженець
м. Хмельницький, Україна,
проживає в м. Севастополь,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

37.

Бобра Тетяна Валентинівна
(Бобра Татьяна
Валентиновна),
30.05.1963 р. н., уродженка
м. Бахчисарай, АР Крим,
проживає в м. Сімферополь,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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№
з/п

38.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Сіліверстов Ігор Віталійович
(Силиверстов Игорь
Виталиевич),
15.07.1962 р. н.,
м. Мелітополь, Запорізька
область, Україна, проживає в
м. Москва, Російська
Федерація

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

39.

Еміров Рустем (Эмиров
Рустем), 24.10.1949 р. н.,
уродженець
с. Красногвардійськ,
Болунгурський р-н
Самаркандської області,
Узбекистан, проживає в
м. Сімферополь, АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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№
з/п

40.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Сологуб Сергій
Володимирович (Сологуб
Сергей Владимирович),
19.07.1969 р.н, уродженець
с. Клітна, Клетнянський р-н,
Брянська область, Російська
Федерація

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

41.

Штиков Микита Генійович
(Штиков Никита Гениевич),
27.06.1975 р. н., уродженець
м. Смоленськ, Російська
Федерація, проживає в
м. Москва, Російська
Федерація

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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№
з/п

42.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Зуєва Олена Олександрівна
(Зуева Елена
Александровна),
03.02.1973 р. н., уродженка
м. Сімферополь, АР Крим,
проживає в м. Сімферополь,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

43.

Белявцев Денис
Анатолійович (Белявцев
Денис Анатольевич),
04.08.1990 р. н., уродженець
с. Абрикосов,
Первомайський р-н,
АР Крим, проживає в
м. Красноперекопськ,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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44.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Чернишов Микола
Вікторович (Чернышов
Николай Викторович),
04.01.1986 р. н., уродженець
м. Сімферополь, АР Крим,
проживає в м. Сімферополь,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

45.

Сардико Сергій
Олександрович (Сардико
Сергей Александрович),
16.10.1966 р. н., уродженець
м. Ялта, АР Крим, проживає
в м. Ялта, АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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№
з/п

46.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Лібрейх Володимир
Анатолійович (Либрейх
Владимир Анатольевич),
05.09.1969 р. н., уродженець
м. Судак, АР Крим,
проживає в м. Смоленськ,
Російська Федерація

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

47.

Сорокін Володимир
Іванович (Сорокин
Владимир Иванович),
06.02.1958 р. н., уродженець
м. Саратов, Російська
Федерація, проживає в
м. Сімферополь, АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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№
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48.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Терещенко Катерина
Владиславівна (Терещенко
Екатерина Владиславовна),
31.08.1977 р. н., уродженка
м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область,
Україна, проживає в
м. Сімферополь, АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

49.

Маліков Сергій Олексійович
(Маликов Сергей
Алексеевич), 24.09.1967 р.
н., уродженець м. Караганда,
Ленінський р-н, Казахстан,
проживає в м. Піонерськ,
Калінінградська область,
Російська Федерація

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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№
з/п

50.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Феруз Анжела Михайлівна
(Феруз Анжела
Михайловна), 13.11.1969 р.
н., уродженка м.
Сімферополь, АР Крим,
проживає в м. Сімферополь,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

51.

Видякин Валерій
Володимирович (Видякин
Валерий Владимирович),
26.02.1971 р. н., уродженець
м. Черняховськ,
Калінінградська область,
Російська Федерація,
проживає в м. Черняховськ,
Калінінградська область,
Російська Федерація

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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№
з/п

52.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Фенина Ольга Анатоліївна
(Фенина Ольга
Анатольевна),
10.09.1972 р. н., уродженка
м. Нова Каховка, Херсонська
область, Україна, проживає в
м. Сімферополь, АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

53.

Моїсеєв Едуард Андрійович
(Моисеев Эдуард
Андреевич), 29.03.1972 р. н.,
уродженець м. Марганець,
Дніпропетровська область,
Україна, проживає в
с. Ізобільне,
Алуштинський р-н, АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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№
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54.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Щерблюк В'ячеслав
Андрійович (Щерблюк
Вячеслав Андреевич),
21.03.1991 р. н., уродженець
м. Сімферополь, АР Крим,
проживає в м. Сімферополь,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

55.

Рамішвілі Нанулі Мурадівна
(Рамишвили Нанули
Мурадовна), 11.07.1980 р. н.,
уродженка м. Комунарськ,
Ворошиловградська область,
проживає в м. Ялта,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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№
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56.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Климчук Олег Олексійович
(Климчук Олег Алексеевич),
24.07.1973 р. н., уродженець
м. Гавана, Республіка Куба,
проживає в м. Сімферополь,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

57.

Волков Микола
Анатолійович (Волков
Николай Анатольевич),
03.08.1977 р. н., уродженець
м. Сімферополь, АР Крим,
проживає в м. Сімферополь,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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58.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Корольов Олексій
Сергійович (Королев
Алексей Сергеевич),
26.04.1987 р. н., уродженець
м. Магнітогорськ,
Челябинська область,
Російська Федерація,
проживає в с. Джигинка,
Анапський р-н,
Краснодарський край,
Російська Федерація

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

59.

Сафронов Олександр
Миколайович (Сафронов
Александр Николаевич),
24.03.1987 р. н., уродженець
м. Єйськ, Краснодарський
край, Російська Федерація,
проживає в м. Єйськ,
Краснодарський край,
Російська Федерація

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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60.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Капица Марина Євгенівна
(Капица Марина
Евгеньевна), 19.12.1981 р. н.,
уродженка м. Краснодар,
Російська Федерація,
проживає в м. Краснодар,
Російська Федерація

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

61.

Таліпов Олександр
Валерійович (Талипов
Александр Валерьевич),
26.08.1981 р. н., уродженець
м. Судак, АР Крим,
проживає в м. Судак,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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62.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Бабошин Михайло
Андрійович (Бабошин
Михаил Андреевич),
11.02.1980 р. н., уродженець
м. Севастополь, АР Крим,
проживає в м. Севастополь,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

63.

Лебедєва Наталія
Миколаївна (Лебедева
Наталья Николаевна),
31.07.1986 р. н., уродженка
м. Сімферополь, АР Крим,
проживає в м. Сімферополь,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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64.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Свистунов Олександр
Григорович (Свистунов
Александр Григорьевич),
23.02.1947 р. н., уродженець
м. Львів, Україна, проживає
в м. Бахчисарай, АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

65.

Гордієнко Дмитро
Вікторович (Гордиенко
Дмитрий Викторович),
03.05.1983 р. н., уродженець
м. Севастополь, АР Крим,
проживає в м. Севастополь,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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66.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Кисельов Віктор
Володимирович (Киселев
Виктор Владимирович),
12.11.1983 р. н., уродженець
м. Севастополь, АР Крим,
проживає в м. Севастополь,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

67.

Мельникова Ганна
Анатоліївна (Мельникова
Анна Анатольевна),
23.12.1970 р. н., уродженка
м. Севастополь, АР Крим,
проживає в м. Севастополь,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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№
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68.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Железняк Олександр
Георгійович (Железняк
Александр Георгиевич),
05.07.1978 р. н., уродженець
м. Севастополь, АР Крим,
проживає в м. Митищі,
Московська область,
Російська Федерація

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

69.

Сьоміна Наталія Євгенівна
(Семина Наталья
Евгеньевна), 11.03.1980 р. н.,
уродженка м. Севастополь,
АР Крим, проживає в
м. Севастополь, АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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№
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70.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Айрапетян Арам Артурович
(Айрапетян Арам
Артурович), 04.10.1985 р. н.,
уродженець м. Курганінськ,
Краснодарський край,
Російська Федерація,
проживає в м. Курганінськ,
Краснодарський край,
Російська Федерація

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

71.

Клепіков Євген Васильович
(Клепиков Евгений
Васильевич),
15.04.1976 р. н., уродженець
м. Севастополь, АР Крим,
проживає в м. Севастополь,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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72.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Коваленко Микола
Миколайович (Коваленко
Николай Николаевич),
05.09.1985 р. н., уродженець
м. Сіверська Станиця,
Краснодарський край,
Російська Федерація,
проживає в м. Сіверська
Станиця, Краснодарський
край, Російська Федерація

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

73.

Колодкін Андрій
Андрійович (Колодкин
Андрей Андреевич),
28.05.1985 р. н., уродженець
м. Туапсе, Краснодарський
край, Російська Федерація,
проживає в м. Туапсе,
Краснодарський край,
Російська Федерація

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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74.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Пагельс Оксана
Володимирівна (Пагельс
Оксана Владимировна),
01.06.1978 р. н., уродженка
м. Ізмаїл, Одеська область,
Україна, проживає в
м. Волгоград, Російська
Федерація

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

75.

Гужова Олена Олексіївна
(Гужовая Елена Алексеевна),
30.10.1987 р. н., уродженка
м. Волгоград, Російська
Федерація, проживає в
м. Волгоград, Російська
Федерація

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки

39
Продовження додатка 1

№
з/п

76.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Паршин Михайло Юрійович
(Паршин Михаил Юрьевич),
31.03.1988 р. н., уродженець
м. Судак, АР Крим,
проживає в м. Судак,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

77.

Мазітова Вероніка Марсівна
(Мазитова Вероника
Марсовна), 30.08.1992 р. н.,
уродженка с. Велике
Дубровно, Цілинний район,
Курганська область,
Російська Федерація,
проживає в с. Велике
Дубровно, Цілинний район,
Курганська область,
Російська Федерація

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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78.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Пшенична Христина
Віталіївна (Пшеничная
Кристина Витальевна),
18.01.1990 р. н., уродженка
с. Радянське, Радянський рн, АР Крим, проживає в с.
Радянське, Радянський р-н,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

79.

Вітішко Євген Геннадійович
(Витишко Евгений
Геннадиевич),
03.07.1973 р. н., уродженець
м. Слов'янськ-на-Кубані,
Краснодарський край,
Російська Федерація,
проживає в м. Туапсе,
Туапсинський р-н,
Краснодарський край,
Російська Федерація

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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80.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Батуринець Олександр
Олексійович (Батуринец
Александр Алексеевич),
05.11.1964 р. н., уродженець
м. Ейськ, Краснодарський
край, Російська Федерація,
проживай в м. Ейськ,
Краснодарський край,
Російська Федерація

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

81.

Григор'єв-Рудаков
Костянтин Володимирович
(Григорьев-Рудаков
Константин Владимирович),
07.08.1980 р. н., м. Болград,
Одеська область, Україна,
проживає в м. Краснодар,
Російська Федерація

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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№
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82.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Глухов Владислав
Вікторович (Глухов
Владислав Викторович),
16.12.1984 р. н., уродженець
Краснодарського краю,
Російська Федерація,
проживає в
Краснодарському краї,
Російська Федерація

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

83.

Кузнєцов Олександр
Олексійович (Кузнецов
Александр Алексеевич),
28.04.1965 р. н., уродженець
м. Рудне, Кустанайська
область, Казахстан,
проживає в м. Білоченськ,
Краснодарський край,
Російська Федерація

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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84.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Нікітіна Неллі Серафимівна
(Никитина Нелли
Серафимовна),
01.08.1951 р. н., уродженка
с. Чорноморське, Сіверський
р-н, Краснодарський край,
Російська Федерація,
проживає в м. Москва,
Російська Федерація

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

85.

Єгоров Олексій
Анатолійович (Егоров
Алексей Анатольевич),
21.01.1973 р. н., уродженець
м. Воронеж, Російська
Федерація, проживає в
с. Сукко, Краснодарський
край, Російська Федерація

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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86.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Поздєєв Євген
Любомирович (Поздеев
Евгений Любомирович),
15.12.1956 р. н., уродженець
м. Сисерть, Свердловська
область, Російська
Федерація, проживає в
с. Комсомольське,
Гулькевичський район,
Краснодарський край,
Російська Федерація

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

87.

Комоєдов Володимир
Петрович (Комоедов
Владимир Петрович),
14.08.1950 р. н., уродженець
м. Нікополь,
Дніпропетровська область,
Україна, проживає в
м. Москва, Російська
Федерація

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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88.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Курбанов Ризван
Даниялович (Курбанов
Ризван Даниялович),
03.01.1961 р. н., уродженець
м. Буйнакськ, Республіка
Дагестан, проживає в
м. Махачкала, Республіка
Дагестан

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

89.

Соломахін Олег Андрійович
(Соломахин Олег
Андреевич), 24.06.1960 р. н.,
уродженець м. Херсон,
Україна, проживає в
м. Сімферополь, АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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90.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Ревін Ігор Олексійович
(Ревин Игорь Алексеевич),
05.02.1959 р. н., уродженець
м. Жовтневий Башкирський,
Російська Федерація,
проживає в м. Калінінград,
Російська Федерація

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

91.

Кияшко Роман
Володимирович (Кияшко
Роман Владимирович),
28.01.1969 р. н., уродженець
м. Севастополь, АР Крим,
проживає в м. Севастополь,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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92.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Лавров Валерій Васильович
(Лавров Валерий
Васильевич), 12.09.1958 р.
н., уродженець м. Пенза,
Російська Федерація,
проживає в м. Сімферополь,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

93.

Авідзба Анатолій Мканович
(Авидзба Анатолий
Мканович), 10.02.1951 р. н.,
уродженець с. Куланурхва,
Гудаутський р-н, Абхазька
Республіка, проживає в
м. Ялта, АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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94.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Кіскін Степан Степанович
(Кискин Степан
Степанович),
08.04.1962 р. н., уродженець
с. Первомайське,
Первомайський р-н,
АР Крим, проживає в
м. Сімферополь, АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

95.

Богатиренко Сергій
Васильович (Богатыренко
Сергей Васильевич),
07.10.1978 р. н., уродженець
м. Севастополь, АР Крим,
проживає в м. Севастополь,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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96.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Рузметов Сергій Атаханович
(Рузметов Сергей
Атаханович),
21.04.1958 р. н., уродженець
м. Калінінград, Російська
Федерація, проживає в
м. Калінінград, Російська
Федерація

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

97.

Кім Володимир Олексійович
(Ким Владимир Алексеевич),
02.08.1972 р. н., уродженець
с. Менделєєве,
Красногвардійський р-н,
АР Крим, проживає в
м. Сімферополь, АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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98.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Єрмаков Іван Федосович
(Ермаков Иван Федосович),
01.01.1947 р. н., уродженець
с. Покровка,
Костюковічський р-н,
Могильовська область,
Білорусь, проживає в
м. Севастополь, АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

99.

Гончаров Ярослав
Євгенович (Гончаров
Ярослав Евгеньевич),
25.04.1991 р. н., уродженець
м. Макіївка, Донецька
область, Україна, проживає в
м. Сімферополь, АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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100.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Тарасов Валерій Іванович
(Тарасов Валерий
Иванович), 15.08.1952 р. н.,
уродженець с. Затворне,
Горлівський р-н, Рязанська
область, Російська
Федерація, проживає в
м. Сімферополь, АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

101.

Азардовіч Анатолій
Анатолійович (Азардович
Анатолий Анатольевич),
26.12.1958 р. н., уродженець
м. Тамбов, Російська
Федерація, проживає в
м. Сімферополь, АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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102.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Першиков Юрій
Олександрович (Першиков
Юрий Александрович),
27.01.1976 р. н., уродженець
м. Севастополь, АР Крим,
проживає в м. Сімферополь,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

103.

Дьяченко Василь Іванович
(Дьяченко Василий
Иванович), 15.01.1980 р. н.,
уродженець м. Севастополь,
АР Крим, проживає в
м. Севастополь, АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки

53
Продовження додатка 1

№
з/п

104.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Беккер Олег Юхимович
(Беккер Олег Юхимович),
30.03.1965 р. н., уродженець
м. Уфа, Республіка
Башкортостан, Російська
Федерація, проживає в
м. Уфа, Республіка
Башкортостан, Російська
Федерація

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

105.

Грицак Олена Валеріївна
(Грицак Елена Валерьевна),
28.02.1982 р. н., уродженка
с. Романівка, Шкотовський
р-н, Приморський край,
Російська Федерація,
проживає в
смт Новофедорівка,
Сакський район, АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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106.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Малишев Михайло
Григорович (Малышев
Михаил Григорьевич),
10.10.1955 р. н., уродженець
м. Сімферополь,
зареєстрований за адресою:
м. Сімферополь,
вул. Тургенєва, 15/9, кв. 9

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

107.

Гузєєва Інна Миколаївна
(Гузеева Инна Николаевна),
20.05.1971 р. н., уродженка
АР Крим, зареєстрована за
адресою: АР Крим,
м. Сімферополь,
вул. Київська, 83, кв. 67,
с. Лиснівка

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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108.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Безрученко Наталія Іванівна
(Безрученко Наталья
Ивановна), 22.08.1979 р. н.,
уродженка м. Сімферополь,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, с. Гресівське,
вул. Крижижанівського, 5-а,
кв. 64

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

109.

Борисов Дмитро
Олександрович (Борисов
Дмитрий Александрович),
07.11.1985 р. н., уродженець
м. Керч, зареєстрований за
адресою: м. Керч,
вул. Генерала Петрова, 20,
кв. 275

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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110.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Висотін Сергій Валерійович
(Высотин Сергей
Валерьевич), 26.10.1975 р.
н., уродженець м.
Красноперекопськ, АР Крим,
зареєстрований за адресою:
м. Красноперекопськ,
вул. Залєська, 14, кв. 180

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

111.

Гафарова Айша Енверівна
(Гафарова Айша
Енверьевна), 13.07.1983 р. н.,
уродженка м. Київ,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, Сімферопольський
р-н, с. Строганівка,
вул. Хаджі Герей, 9

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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112.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Мартинова Юлія Вікторівна
(Мартынова Юлия
Викторовна), 10.10.1989 р.
н., уродженка с. Некрасове,
Красногвардійський р-н,
АР Крим, зареєстрована за
адресою: АР Крим,
Красногвардійський р-н,
с. Некрасове,
вул. Київська, 9

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

113.

Тохтабаєва Олена
Набіджанівна (Тохтабаева
Елена Набиджановна),
27.02.1974 р. н., уродженка
Узбекистану, зареєстрована
за адресою: АР Крим,
м. Сімферополь, вул.
Лермонтова, 17, кв. 118

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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114.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Харута Кирило Сергійович
(Харута Кирил Сергеевич),
12.09.1985 р. н., уродженець
м. Сімферополь,
зареєстрований за адресою:
м. Сімферополь, вул. Бела
Куна, 15, кв. 146

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

115.

Саргсян Вардан
Вагаршакович (Саргсян
Вардан Вагаршакович),
04.10.1965 р. н., уродженець
Вірменії, зареєстрований за
адресою: м. Сімферополь,
вул. Тургенєва, 52, кв. 16

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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116.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Скрипченко Наталія
Сергіївна (Скрипченко
Наталья Сергеевна),
20.07.1983 р. н., уродженка
м. Сімферополь,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Сімферополь,
вул. Марка Донського, 12,
кв. 71

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

117.

Непомняща Олена
Олександрівна (Непомняща
Елена Александровна),
24.06.1986 р. н., уродженка
с. Веселівка, Сакський р-н,
АР Крим, зареєстрована за
адресою: АР Крим,
Сакський р-н, с. Веселівка,
вул. Кірова, 21

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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118.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Міхєєв Володимир
Олександрович (Михеев
Владимир Александрович),
17.01.1960 р. н., громадянин
РФ, закордонний паспорт
громадянина РФ: 622224986,
уродженець с. Маліно,
Ступинський район,
Московська область, РФ,
проживає у м. Сімферополі,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

119.

Бєлікова Світлана
Аркадіївна (Беликова
Светлана Аркадьевна),
17.06.1965 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Бахчисарай,
вул. Будівельна, 46, кв. 1

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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120.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Єфремова Інна Юріївна
(Ефремова Инна Юрьевна),
07.08.1965 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Бахчисарай,
вул. Будівельна, 2, кв. 5

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

121.

Нікіфорова Лариса Іванівна
(Никифорова Лариса
Ивановна), 29.05.1953 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Бахчисарай,
вул. Фрунзе, 44, кв. 30

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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122.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Акімкіна Світлана
Михайлівна (Акимкина
Светлана Михайловна),
25.12.1971 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Бахчисарай,
вул. Фрунзе, 89, кв. 10

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

123.

Ворошева Олена
Володимирівна (Ворошева
Елена Владимировна),
11.10.1987 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Бахчисарай,
вул. Миру, 10, кв. 43

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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124.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Подокшина Олена
Вячеславівна (Подокшина
Елена Вячеславовна),
10.09.1980 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Бахчисарай,
вул. Радянська, 8, кв. 45

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

125.

Халметова Оксана Юріївна
(Халметова Оксана
Юрьевна), 16.05.1973 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Бахчисарай,
вул. Фрунзе, 52, кв. 46

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України).

Три роки
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126.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Шевчук Ірина Сергіївна
(Шевчук Ирина Сергеевна),
22.09.1984 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Бахчисарай,
вул. Танкістів, 2/7, кв. 1

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

127.

Шишкіна Катерина
Сергіївна (Шишкина
Катерина Сергеевна),
30.08.1986 р.н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Бахчисарай,
вул. Кримська, 14, кв. 19

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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128.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Зайцева Ірина Сергіївна
(Зайцева Ирина Сергеевна),
16.05.1963 р. н., уродженка
АР Крим, с. Пушкіне,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Джанкой,
пров. Спортивний, 7, кв. 83

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

129.

Ковалева Ірина Анатоліївна
(Ковалева Ирина
Анатольевна),
05.02.1962 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, Джанкойський р-н,
с. Ізумрудне, уродженка РФ

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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130.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Тувишев Олександр
Іванович (Тувишев
Александр Иванович),
14.03.1957 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Джанкой,
вул. Кірова, 73, кв. 21,
уродженець РФ

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

131.

Винниченко Анатолій
Павлович (Винниченко
Анатолий Павлович),
15.08.1950 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Джанкой,
вул. Першотравнева, 48а,
кв. 4, уродженець
Житомирської обл.,
с. Малачернігівка

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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132.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Іванова Людмила
Анатоліївна (Иванова
Людмила Анатольевна),
07.09.1969 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, Джанкойський р-н,
с. Благодатне, вул. Леніна,
22, уродженка м. Джанкой,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

133.

Ляшко Лариса Валеріївна
(Ляшко Лариса Валерьевна),
29.11.1968 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, Джанкойський р-н,
с. Калинівка, вул. 40 років
перемоги, 4, кв. 37,
уродженка м. Джанкой,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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134.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Орлова Вікторія Валеріївна
(Орлова Виктория
Валерьевна), 28.07.1974 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Джанкой,
вул. Куйбишева, 1, кв. 1,
уродженка м. Джанкой,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

135.

Попович Наталя Миколаївна
(Попович Наталья
Николаевна), 08.06.1959 р.
н., зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Джанкой,
вул. Московська, 186, кв. 5

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки

69
Продовження додатка 1

№
з/п

136.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Яковець Анатолій
Семенович (Яковец
Анатолий Семенович),
02.07.1956 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, Джанкойський р-н,
с. Ізумрудне, вул.
Берегового, 35, уродженець
АР Крим, с. Краснодольне

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

137.

Кірсанов Володимир
Іванович (Кирсанов
Владимир Иванович),
09.01.1958 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Джанкой,
вул. Ударна, 4, кв. 15,
уродженець АР Крим,
м. Джанкой

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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138.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Білозоров Андрій
Олександрович (Белозоров
Андрей Александрович),
06.07.1963 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Джанкой,
пров. Спортивний 3, кв. 54,
уродженець АР Крим,
с. Новосільцеве

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

139.

Криволапов Олександр
Костянтинович (Криволапов
Александр Константинович),
10.06.1973 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, Джанкойський р-н,
с. Дмитрівка,
вул. Центральна, 49б,
уродженець
Хмельницької обл.,
смт Ямпіль

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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140.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Білозоров Олексій
Олександрович (Белозоров
Алексей Александрович),
19.06.1970 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, Джанкойський р-н,
смт Азовське,
вул. Радянська, 10,
уродженець АР Крим,
смт Азовське

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

141.

Бехтер Людмила
Володимирівна (Бехтер
Людмила Владимировна),
13.02.1951 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Джанкой,
вул. Толстого, 11, кв. 95,
уродженка м. Джанкой,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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142.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Іршко Олена Олексіївна
(Иршко Елена Алексеевна),
27.10.1992 р. н.,
зареєстрована за адресою:
Чернігівська обл.,
Борзнянський р-н,
с. Красносільське,
пров. Береговий, 2,
уродженка
Чернігівської обл.,
с. Красносільське

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

143.

Казимирова Людмила
Сергіївна (Казимирова
Людмила Сергеевна),
02.11.1967 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Джанкой,
пров. Спортивний, 3, кв. 14,
уродженка м. Джанкой,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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144.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Лисенко Сергій Павлович
(Лысенко Сергей Павлович),
31.12.1954 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Джанкой, вул.
Леніна, 42А, кв. 6,
уродженець Луганської обл.,
м. Сєвєродонецьк

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

145.

Колосов Олександр
Леонідович (Колосов
Александр Леонидович),
28.04.1961 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Євпаторія,
уродженець РФ

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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146.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Васильєв Сергій
Миколайович (Васильев
Сергей Николаевич),
16.06.1956 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Євпаторія,
вул. Інтернаціональна, 107,
кв. 42, уродженець АР Крим,
с. Василівка

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

147.

Бабкіна Ірина Олексіївна
(Бабкина Ирина
Алексеевна), 04.04.1973 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Євпаторія,
вул. 60-річчя Жовтня, 24,
кв. 16,
уродженка Одеської обл.,
м. Білгород-Дністровський

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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148.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Анісімова Світлана
Володимирівна (Анисимова
Светлана Владимировна),
22.08.1965 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Євпаторія,
вул. Інтернаціональна, 133,
уродженка м. Сімферополь,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

149.

Василевська Галина Іванівна
(Василевская Галина
Ивановна), 05.04.1963 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Євпаторія,
вул. Чапаєва, 3, уродженка
РФ

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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150.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Доморнікова Юлія Андріївна
(Доморникова Юлия
Андреевна), 12.10.1986 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, Чорноморський
р-н, с. Новоіванівка,
вул. Миру, 19, уродженка
АР Крим, с. Новоіванівка

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

151.

Любченко Інна Василівна
(Любченко Инна
Васильевна), 18.05.1978 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Євпаторія,
вул. 60 років ВЛКСМ, 26,
кв. 151, уродженка АР Крим,
м. Євпаторія

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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152.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Орлова Ірина Василівна
(Орлова Ирина Васильевна),
29.11.1978 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Євпаторія,
вул. Некрасова, 75, кв. 2,
уродженка м. Євпаторія,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

153.

Преснухіна Алла Семенівна
(Преснухина Алла
Семеновна), 20.10.1957 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Євпаторія,
вул. Некрасова, 104, кв. 8,
уродженка Таджикистану

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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154.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Самошкін Олег
Геннадійович (Самошкин
Олег Генадьевич),
23.07.1966 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Євпаторія,
вул. Інтернаціональна, 137,
уродженець РФ

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

155.

Чубукін Володимир
Павлович (Чубукин
Владимир Павлович),
23.10.1951 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Євпаторія,
вул. Коробкова, 41, кв. 1,
уродженець м. Євпаторія,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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156.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Незнанова Катерина
Олександрівна (Незнанова
Катерина Александровна),
10.03.1960 р. н.,
зареєстрована за адресою:
м. Сімферополь,
вул. Туристів, 85, кв. 140,
уродженка АР Крим,
с. Долинка

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

157.

Ященко Оксана Іванівна
(Ященко Оксана Ивановна),
01.05.1978 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
Красногвардійський р-н,
с. Миролюбівка,
вул. Спортивна, 49

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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158.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Ганжа Сергій Петрович
(Ганжа Сергей Петрович),
17.07.1953 р.н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Сімферополь,
вул. Беспалова, 108, кв. 52,
уродженець м. Сімферополь,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

159.

Кумагерчик Тетяна
Леонідівна (Кумагерчик
Татьяна Леонидовна),
25.02.1960 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
Красногвардійський р-н,
с. Восход, вул. Кримська, 65,
кв. 7, уродженка АР Крим,
с. Краснодольне

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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160.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Мельникова Анна
Анатоліївна (Мельникова
Анна Анатольевна),
20.03.1952 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Сімферополь,
вул. Садова, 78, кв. 48,
уродженка РФ

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

161.

Мокшин Руслан Олегович
(Мокшин Руслан Олегович),
03.03.1989 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, Сімферопольський
р-н, смт Молодіжне,
вул. Шкільна, 6, кв. 66,
уродженець м. Сімферополь,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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162.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Приходной Володимир
Степанович (Приходной
Владимир Степанович),
03.12.1951 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Сімферополь,
вул. Аркадія Гайдара, 4,
кв. 37, уродженець
м. Чернігів

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

163.

Шабатура Сергій
Геннадійович (Шабатура
Сергей Геннадьевич),
06.08.1972 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Сімферополь,
вул. Донська, 41, кв. 1,
уродженець м. Сімферополь,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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164.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Шапошніков Олександр
Сергійович (Шапошников
Александр Сергеевич),
27.05.1985 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Сімферополь,
пров. Альпіністів, 6, кв. 37,
уродженець м. Сімферополь,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

165.

Янчукова Олена Миколаївна
(Янчукова Елена
Николаевна), 17.11.1986 р.
н., зареєстрована за адресою:
АР Крим, Джанкойський р-н,
с. Випасне, вул. Леніна, 4,
уродженка АР Крим,
с. Випасне

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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166.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Брусаков Святослав
Анатолійович (Брусаков
Святослав Анатольевич),
18.02.1963 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, Ленінський р-н,
с. Приозерне, вул. Об'їзна,
35а, уродженець РФ

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

167.

Рєпа Любов Миколаївна
(Репа Любовь Николаевна),
19.12.1930 р. н.,
зареєстрована за адресою:
Львівська обл., Буський р-н,
с. Чішки, уродженка
Львівської обл., с. Чішки

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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168.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Пономаренко Оксана
Олександрівна
(Пономаренко Оксана
Александровна),
03.01.1981 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Керч,
вул. Корольова, 14, кв. 115,
уродженка АР Крим,
м. Керч

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

169.

Аршинов Сергій
Олександрович (Аршинов
Сергей Александрович),
03.03.1955 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Керч,
вул. Марата, 19, кв. 10,
уродженець РФ

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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170.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Благая Катерина Сергіївна
(Благая Катерина
Сергеевна), 17.05.1983 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Керч,
вул. Кірова, 103, кв. 197,
уродженка АР Крим, м. Керч

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

171.

Булах Ірина Миколаївна
(Булах Ирина Николаевна),
17.09.1956 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Керч,
вул. 1-ї П'ятирічки, 35,
кв. 72, уродженка м. Керч,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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172.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Волобуєва Світлана Іванівна
(Волобуева Светлана
Ивановна), 16.11.1950 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Керч,
вул. Олега Кошового, 16,
кв. 16, уродженка м. Керч,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

173.

Гаврилов Сергій
Володимирович (Гаврилов
Сергей Владимирович),
12.07.1973 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Керч,
вул. Кавказька, 20, кв. 10,
уродженець м. Керч,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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174.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Єгоричев Геннадій
Михайлович (Егоричев
Геннадий Михайлович),
15.04.1956 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Керч,
вул. Орджонікідзе, 44, кв. 7,
уродженець м. Керч,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

175.

Жаворонко Дмитро
Сергійович (Жаворонко
Дмитрий Сергеевич),
29.07.1986 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Керч,
пров. Повєткіна, 20, кв. 18,
уродженець м. Керч,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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176.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Коротков Костянтин
Юрійович (Коротков
Константин Юрьевич),
10.12.1963 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Керч,
вул. Єрьоменка, 36, кв. 35,
уродженець м. Луганськ

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

177.

Пархоменко Володимир
Григорович (Пархоменко
Владимир Григорьевич),
01.01.1950 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Керч,
вул. Олега Кошового, 19,
кв. 119, уродженець
Сумської обл., с. Марківка

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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178.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Пилаєв Геннадій
Анатолійович (Пилаев
Геннадий Анатольевич),
25.12.1963 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Керч,
вул. Калабукова, 2, кв. 40,
уродженець АР Крим,
с. Приозерне

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

179.

Чистякова Наталія
Анатоліївна (Чистякова
Наталья Анатольевна),
02.05.1965 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Керч,
вул. Юних Ленінців, 10,
кв. 5, уродженка АР Крим,
с. Юркіне

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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180.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Пацінко Алла Олександрівна
(Пацинко Алла
Александровна),
03.06.1961 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Сімферополь,
вул. Пушкіна, 30, кв. 36,
уродженка м. Сімферополь,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

181.

Деревянський Іван
Сергійович (Деревянский
Иван Сергеевич),
05.05.1984 р. н.,
зареєстрований за адресою:
Херсонська область,
Генічеський р-н,
смт Новоолексіївка,
вул. 30-річчя Жовтня 60,
кв. 18, уродженець
м. Севастополь, АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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182.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Полякова Тетяна Іванівна
(Полякова Татьяна
Ивановна), 20.07.1953 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Сімферополь,
вул. Героїв Сталінграду, 11,
кв. 68, уродженка РФ

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

183.

Древницький Віталій
Павлович (Древницкий
Виталий Павлович),
31.07.1964 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Сімферополь,
вул. Тарабукіна, 2а,
уродженець м. Сімферополь,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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184.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Жарко Лариса Миколаївна
(Жарко Лариса Николаевна),
11.02.1959 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Сімферополь,
вул. Свободна, 36, кв. 47,
уродженка м. Сімферополь,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

185.

Лебедєва Наталія
Миколаївна (Лебедева
Наталья Николаевна),
26.11.1955 р. н., громадянка
України, зареєстрована за
адресою: АР Крим,
м. Сімферополь,
вул. Куйбишева, 34, кв. 89,
уродженка м. Сімферополь

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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186.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Литвинова Галина
Олексіївна (Литвинова
Галина Алексеевна),
01.08.1961 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Сімферополь,
пр-т Перемоги, 22, кв. 75,
уродженка РФ

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

187.

Маслов В'ячеслав
Миколайович (Маслов
Вячеслав Николаевич),
30.03.1968 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Джанкой,
вул. Крупської 151, кв. 94,
уродженець м. Джанкой,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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188.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Овеченко Олег Ігорович
(Овеченко Олег Ігоревич),
14.06.1988 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Сімферополь,
вул. Батуріна, 32

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

189.

Романов Микола Іванович
(Романов Николай
Иванович), 15.05.1959 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Сімферополь,
вул. Героїв Сталінграду, 13,
кв. 67, уродженець РФ

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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190.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Тарарієв Олександр
Васильович (Тарариев
Александр Васильевич),
08.12.1939 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Сімферополь,
вул. Ковильна, 84, кв. 17,
уродженець м. Сімферополь,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

191.

Устименко Андрій Ігорович
(Устименко Андрей
Игоревич), 18.07.1983 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Сімферополь,
вул. Батуріна, 9, кв. 1,
уродженець м. Сімферополь,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки

97
Продовження додатка 1

№
з/п

192.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Яковенко Ірина Іванівна
(Яковенко Ирина Ивановна),
29.07.1966 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
м. Сімферополь,
вул. Суходільна, 105А,
кв. 179, уродженка
м. Бахчисарай, АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

193.

Зоріна Світлана Юріївна
(Зорина Светлана Юрьевна),
25.03.1973 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, Кіровський р-н,
с. Партизани, уродженка с.
Партизани, АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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194.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Схіладзе Дмитро
Анатолійович (Схиладзе
Дмитрий Анатольевич),
04.04.1983 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, Кіровський р-н,
смт Кіровське,
вул. Горького, 45,
уродженець м. Феодосія,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

195.

Чуксіна Людмила Вікторівна
(Чуксина Людмила
Викторовна), 02.05.1969 р.
н., зареєстрована за адресою:
АР Крим, Кіровський р-н,
смт Кіровське,
вул. Дзержинського, 11,
кв. 11, уродженка
м. Джанкой, АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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196.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Алієва Оксана Миколаївна
(Алиева Оксана
Николаевна),
18.07.1983 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, Кіровський р-н,
с. Шубине,
вул. Чернігівська, 53, кв. 1,
уродженка с. Шубине, АР
Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

197.

Дудченко Катерина Іванівна
(Дудченко Екатерина
Ивановна), 06.12.1958 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, Кіровський р-н,
смт Кіровське,
вул. Франка, 13, кв. 3,
уродженка Сумської обл.,
с. Великі Будки

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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198.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Кононенко Діна Дмитрівна
(Кононенко Дина
Дмитриевна),
17.02.1969 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, Кіровський р-н,
с. Відродження,
вул. Ленінградська, 8 А,
уродженка с. Відродження,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

199.

Кузнецова Ольга
Володимирівна (Кузнецова
Ольга Владимировна),
12.05.1961 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, Кіровський р-н,
м. Старий Крим,
вул. Крупської, 3, кв. 103,
уродженка м. Феодосія,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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200.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Лугініна Олена Валеріївна
(Лугинина Елена
Валерьевна), 21.01.1973 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, Кіровський р-н,
смт Кіровське,
вул. Франка, 1, кв. 10,
уродженка РФ

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

201.

Мочалова Наталія
Миколаївна (Мочалова
Наталья Николаевна),
01.03.1958 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, Кіровський р-н,
смт Кіровське,
вул. Радянська, 8, кв. 11,
уродженка
Чернігівської обл.,
смт Ладан

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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202.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Савченко Євгенія Вікторівна
(Савченко Евгения
Викторовна) 07.01.1968 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
Красногвардійський р-н,
с. Некрасове,
вул. Київська, 57,
уродженка РФ

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

203.

Озімковска Ірина
Миколаївна (Озимковская
Ирина Николаевна),
23.01.1970 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
Красногвардійський р-н,
с. Петрівка,
квар. Єгудіна, 69, уродженка
Херсонської обл.,
смт Новотроїцьке

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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204.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Павлюк Юлія Олександрівна
(Павлюк Юлия
Александровна)
04.07.1990 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
Красногвардійський р-н,
смт Красногвардійське,
вул. 60 років Жовтня, 10,
кв. 4

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

205.

Баранова Зиновія
Михайлівна (Баранова
Зиновия Михайловна),
11.02.1961 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
Красногвардійський р-н,
с. Петрівка, вул. Новий, 24,
кв. 1, уродженка
Чернівецької обл.,
с. Берегомет

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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206.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Водзінський Володимир
Миколайович (Водзинский
Владимир Николаевич),
04.07.1945 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Джанкой,
вул. Нестерова, 23, кв. 13,
уродженець м. Джанкой,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

207.

Демченко Анастасія
Анатоліївна (Демченко
Анастасия Анатольевна),
30.07.1981 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, Сакський р-н,
с. Уютне, вул. Кірова, 6,
кв. 65, уродженка РФ

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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208.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Міранович Дмитро
Олександрович (Миранович
Дмитрий Александрович),
17.01.1990 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим,
Красногвардійський р-н,
с. Восход, вул. Миру, 1,
кв. 3, уродженець с. Восход

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

209.

Нестерук Надія Антонівна
(Нестерук Надежда
Антоновна), 21.03.1957 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, Сакський р-н,
с. Трудове,
вул. Новоселівська,
уродженка
Хмельницької обл.,
с. Вигода

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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210.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Смолькіна Валентина
Михайлівна (Смолькина
Валентина Михайловна),
01.02.1946 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
Красногвардійський р-н,
с. Петрівка,
вул. 60 років Жовтня, 44,
кв. 7, уродженка РФ

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

211.

Тімік Олена Олексіївна
(Тимик Елена Алексеевна),
30.10.1967 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
Красногвардійський р-н,
с. Рівне,
вул. Транспортна, 49,
уродженка Білорусі

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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212.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Ісаченко Андрій Вікторович
(Исаченко Андрей
Викторович), 16.05.1979 р.
н., зареєстрований за
адресою: АР Крим,
Красноперекопський р-н,
с. Почетне, вул. Радянська,
3, уродженець с. Почетне,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

213.

Кубрик Володимир
Сергійович (Кубрик
Владимир Сергеевич),
07.02.1976 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим,
м. Красноперекопськ,
вул. Ломоносова, 4, кв. 71,
уродженець
м. Красноперекопськ,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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214.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Труш Лідія Володимирівна
(Труш Лидия
Владимировна),
12.09.1978 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
м. Красноперекопськ,
вул. Калініна, 38, кв. 82,
уродженка АР Крим,
с. Вишнівка

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

215.

Бабинцева Юлія Іванівна
(Бабинцева Юлия Ивановна),
17.04.1986 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
Красноперекопський р-н,
с. Воїнка, вул. Садова, 89,
уродженка
м. Красноперекопськ,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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216.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Бойко Надія Олексіївна
(Бойко Надежда
Алексеевна), 04.07.1965 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
Красноперекопський р-н,
с. Воїнка, вул. Дніпровська,
46, уродженка АР Крим,
с. Сусаніне

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

217.

Висоцький Микола
Миколайович (Высоцкий
Николай Николаевич),
29.09.1936 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим,
Красноперекопський р-н,
с. Ішунь, вул. 50 років
Жовтня, 66, уродженець
м. Євпаторія, АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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218.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Домбровська Аліна
Андріївна (Домбровская
Алина Андреевна),
04.07.1992 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
Красноперекопський р-н,
с. Почетне, вул. Гагаріна, 3,
уродженка АР Крим,
с. Почетне

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

219.

Карапетьян Артур
Валерійович (Карапетьян
Артур Валериевич),
22.09.1984 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Севастополь,
вул. Надії Островської, 3,
кв. 60, уродженець
м. Севастополь, АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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220.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Кондрацова Людмила
Олексіївна (Кондрацова
Людмила Алексеевна),
23.05.1981 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
Красноперекопський р-н,
с. Таврійське,
вул. Комсомольська, 1,
уродженка Херсонської обл.,
с. Петрівка

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

221.

Мішина Тетяна
Володимирівна (Мишына
Татьяна Владимировна),
21.06.1954 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Армянськ,
мкр-н два, 12, кв. 111,
уродженка Вінницької обл.,
с. Северинівка

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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222.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Іванов Володимир
Кіндратович (Иванов
Владимир Кондратьевич),
20.07.1951 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим,
м. Красноперекопськ,
вул. Менделєєва, 48, кв. 10,
уродженець Білорусії

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

223.

Нуйкіна Олена Сергіївна
(Нуйкина Елена Сергеевна),
30.01.1974 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
м. Красноперекопськ,
мкр-н десятий, 1, кв. 118,
уродженка АР Крим,
с. Роздольненське

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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224.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Дзюба Світлана Сергіївна
(Дзюба Светлана Сергеевна),
23.03.1954 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
м. Красноперекопськ,
мкр-н десять, 23, кв. 26,
уродженка РФ

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

225.

Ладигін Олександр
Анатолійович (Ладыгин
Александр Анатольевич),
27.07.1971 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим,
м. Красноперекопськ,
вул. Чкалова, 2, кв. 27,
уродженець АР Крим,
с. Ішунь

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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226.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Лиса Тетяна Михайлівна
(Лиса Татьяна Михайловна),
19.02.1990 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
м. Красноперекопськ,
вул. Мічуріна, 93, уродженка
АР Крим,
м. Красноперекопськ

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

227.

Некрасова Алевтина
Василівна (Некрасова
Алевтина Васильевна),
24.12.1955 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
м. Красноперекопськ,
уродженка АР Крим,
с. Новопавлівка

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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228.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Царенок Лідія Іванівна
(Царенок Лидия Ивановна),
18.11.1962 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
м. Красноперекопськ,
мкр-н перший, 1А, кв. 48,
уродженка Вінницької обл.,
с. Комаргород

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

229.

Ярмолюк Юлія Євгенівна
(Ярмолюк Юлия
Евгениевна), 05.08.1956 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
м. Красноперекопськ,
мкр-н Перший, 1А, кв. 66,
уродженка Казахстану

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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230.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Доля Людмила Петрівна
(Доля Людмила Петровна),
23.12.1960 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Алушта,
вул. Лісна, 3, кв. 2

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

231.

Зинов'єва Ганна
Володимирівна (Зиновьева
Анна Владимировна),
09.05.1960 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Алушта,
вул. Жовтнева, 55, кв. 9

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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232.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Бачинська Ірина Олексіївна
(Бачинская Ирина
Алексеевна), 03.04.1975 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Алушта,
вул. Ювілейна, 36, кв. 30

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

233.

Боєв Микола Борисович
(Боев Николай Борисович),
16.02.1956 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Алушта,
Ялтинська, 1, кв. 123

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки

118
Продовження додатка 1

№
з/п

234.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Буйний Родіон
Володимирович (Буйный
Родион Владимирович),
04.06.1985 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Алушта,
вул. Червоноармійська, 19,
кв. 91

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

235.

Кукушкін Юрій Юрійович
(Кукушкин Юрий Юрьевич),
10.05.1975 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Алушта,
вул. Леніна, 48А, кв. 12

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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236.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Овчаров Андрій Борисович
(Овчаров Андрей
Борисович), 20.07.1953 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Алушта,
вул. Таврична, 4, кв. 27

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

237.

Тищенко Валентина
Леонідівна (Тищенко
Валентина Леонидовна),
10.11.1957 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Алушта,
вул. Жовтнева, 65, кв. 20

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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238.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Шавель Алла Миколаївна
(Шавель Алла Николаевна),
03.12.1941 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Алушта,
вул. Таврична, 27

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

239.

Глабець Алла Петрівна
(Глабец Алла Петровна),
28.06.1961 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Армянськ,
мкр-н Корявко, 15, кв. 18,
уродженка Херсонської обл.,
с. Першокостянтинівка

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки

121
Продовження додатка 1

№
з/п

240.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Красних Тетяна
Володимирівна (Красных
Татьяна Владимировна),
20.02.1965 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Армянськ,
вул. Сімферопольська, 1,
кв. 20, уродженка РФ

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

241.

Єсипова Ольга Петрівна
(Есипова Ольга Петровна),
16.08.1981 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Сімферополь,
вул. Треньова, 13, кв. 2,
уродженка м. Армянськ,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки

122
Продовження додатка 1

№
з/п

242.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Івінська Валентина
Леонтіївна (Ивинская
Валентина Леонтьевна),
13.01.1953 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Армянськ,
мкр-н Другий, 24, кв. 153,
уродженка Білорусі

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

243.

Коваленко Валерій
Михайлович (Коваленко
Валерий Михайлович),
30.11.1970 р. н.,
зареєстрований за адресою:
Ар Крим, м. Армянськ,
мкр-н Васильєва 21, кв. 23,
уродженець м. Армянськ,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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244.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Луцишина Олена
Феофанівна (Луцишина
Елена Феофановна),
30.01.1967 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Армянськ,
мкр-н Васильєва, 1, кв. 15,
уродженка АР Крим,
с. Суворове

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

245.

Новак Марія Іванівна (Новак
Мария Ивановна),
12.05.1950 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
м. Армянськ,
мкр-н Сімферопольська, 20,
кв. 81, уродженка РФ

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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246.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Рябков Анатолій Леонідович
(Рябков Анатолий
Леонидович),
10.02.1968 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Армянськ,
вул. Сімферопольська, 11,
кв. 217

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

247.

Кревсун Леонід Леонідович
(Кревсун Леонид
Леонидович), 29.03.1966 р.
н., зареєстрований за
адресою: АР Крим, м. Саки,
вул. Франка, 9, кв. 7,
уродженець м. Сімферополь,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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248.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Кітаєв Ілля Геннадійович
(Китаев Илья Геннадьевич),
23.03.1979 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Саки,
вул. Сонячна, 9, кв. 8,
уродженець АР Крим,
м. Саки

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

249.

Радіонов Євген Сергійович
(Радионов Евгений
Сергеевич), 14.06.1980 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, Сакський р-н,
с. Оріхове, вул. Польова, 10,
уродженець Казахстану

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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250.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Забаштанов Валентин
Васильович (Забаштанов
Валентин Васильевич),
08.11.1958 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Саки,
вул. Будівельна, 8, кв. 54,
уродженець АР Крим,
с. Вишенне

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

251.

Кучерява Вероніка
Андріївна (Кучерявая
Вероника Андреевна),
28.02.1963 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, Сакський р-н,
с. Михайлівка,
вул. Польова, 16, уродженка
Сумської обл., смт Вороніж

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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252.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Романюк Анна Геннадіївна
(Романюк Анна
Геннадиевна), 24.06.1983 р.
н., зареєстрована за адресою:
м. Донецьк,
вул. Пролетарська, 83, кв. 37,
уродженка м. Донецьк

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

253.

Целіковська Лариса
Михайлівна (Целиковская
Лариса Михайловна),
25.09.1984 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Саки,
вул. Курортна, 23, кв. 96,
уродженка м. Саки, АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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254.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Шереметова Юлія Юріївна
(Шереметова Юлия
Юрьевна), 05.05.1976 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Саки,
вул. Іванової, 3, кв. 84,
уродженка Вінницької обл.,
с. Комарів

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

255.

Стельмак Ірина Василівна
(Стельмак Ирина
Васильевна), 16.06.1971 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Сімферополь,
вул. Бела Куна, 27, кв. 229,
уродженка
Дніпропетровської обл.,
м. Нікополь

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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256.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Замятін Микола
Миколайович (Замятин
Николай Николаевич),
30.03.1953 р. н., громадянин
України, зареєстрований за
адресою: м. Сімферополь,
пров. Заводський, 29, кв. 74

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

257.

Сікорська Світлана
Миколаївна (Сикорская
Светлана Николаевна),
27.02.1966 р. н.,
зареєстрована за адресою:
м. Сімферополь, вул. Дмитра
Ульянова, 26, кв. 71,
уродженка м. Сімферополя,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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258.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Аляб'єв В'ячеслав
Анатолійович (Алябьев
Вячеслав Анатольевич),
12.09.1963 р. н., громадянин
України, зареєстрований за
адресою: АР Крим
м. Сімферополь,
вул. Крилова, 14, кв. 8,
уродженець РФ

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

259.

Жорж Елла Вікторівна
(Жорж Елена Викторовна),
31.10.1972 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Сімферополь,
уродженка АР Крим,
с. Кленівка

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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260.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Коваленко Наталія
Валеріївна (Коваленко
Наталья Валериевна),
08.04.1986 р. н., громадянка
України, зареєстрована за
адресою: Одеська обл.,
Комінтерівський р-н,
смт Чорноморське,
вул. Гвардійська, 46, кв. 103,
уродженка м. Сімферополь,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

261.

Савкін Леонід Леонідович
(Савкин Леонид
Леонидович),
15.04.1972 р. н.,
зареєстрований за адресою:
м. Сімферополь,
вул. Ракетна, 18, кв. 93,
уродженець м. Сімферополь,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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262.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Сенчугова Наталія
Григорівна (Сенчугова
Наталья Григорьевна),
23.09.1957 р. н.,
зареєстрована за адресою:
м. Сімферополь, вул. 60
років Жовтня, 24, кв. 347,
уродженка АР Крим,
с. П'ятихатка

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

263.

Сінєглазова Віолетта
Миколаївна (Синеглазова
Виолетта Николаевна),
26.04.1985 р. н.,
зареєстрована за адресою:
м. Сімферополь,
вул. Кечкеметська, 93, кв. 20,
уродженка м. Сімферополь,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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264.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Бабій Анна Вікторівна
(Бабий Анна Викторовна),
28.04.1977 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Судак,
вул. Мічуріна, 6А, кв. 2,
уродженка м. Судак,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

265.

Сараєв Олег Володимирович
(Сараев Олег
Владимирович),
27.07.1978 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Судак,
вул. Приморська, 42,
уродженець м. Судак,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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266.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Булатова Маргарита
Олексіївна (Булатова
Маргарита Алексеевна),
06.08.1975 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, Кіровський р-н,
с. Журавки, уродженка
АР Крим, с. Партизани

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

267.

Бутенко Яна Миколаївна
(Бутенко Яна Николаевна),
22.09.1972 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Судак,
вул. Кутузова, 14, кв. 5,
уродженка РФ

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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268.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Крижченко Лариса
Степанівна (Крижченко
Лариса Степановна),
19.08.1968 р. н.,
зареєстрована за адресою:
Ар Крим, м. Судак,
вул. Айвазовського, 21,
уродженка м. Феодосія,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

269.

Кудрявцев Володимир
Миколайович (Кудрявцев
Владимир Николаевич),
22.05.1952 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Судак,
вул. Прикордонників, 2,
кв. 1, уродженець РФ

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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270.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Кукушкіна Олеся Олексіївна
(Кукушкина Леся
Алексеевна), 20.09.1979 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, с. Дачне,
вул. Садова, 9, кв. 6,
уродженка м. Сімферополь

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

271.

Середа Ольга Адамівна
(Середа Ольга Адамовна),
12.08.1974 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, с. Веселе,
вул. Виноградна, 18,
уродженка АР Крим,
с. Веселе

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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272.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Шакуріна Олена Миколаївна
(Шакурина Елена
Николаевна), 05.01.1973 р.
н., зареєстрована за адресою:
АР Крим, Нижньогірський
р-н, с. Охотське, вул. Садова,
33, уродженка АР Крим,
с. Охотське

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

273.

Курченко Леонід
Олексійович (Курченко
Леонид Алексеевич),
05.02.1959 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Феодосія,
вул. Шевченка, 55, кв. 97,
уродженець м. Харків

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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274.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Тимченко Сергій
Володимирович (Тимченко
Сергей Владимирович),
06.04.1979 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Феодосія,
вул. Галерейна, 11, кв. 1,
уродженець м. Феодосія,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

275.

Горшкова Галина
Володимирівна (Горшкова
Галина Владимировна),
28.02.1960 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Феодосія,
вул. Гарнаєва, 20, кв. 3,
уродженка РФ

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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276.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Грайфер Владлен
Віталійович (Грайфер
Владлен Витальевич),
10.02.1969 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Феодосія,
вул. Войкова, 11, кв. 107,
уродженець м. Феодосія,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

277.

Курганська Любов Павлівна
(Курганская Любовь
Павловна), 09.04.1954 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Феодосія,
вул. Челнокова, 98, кв. 32,
уродженка РФ

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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278.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Люлько Вікторія Олегівна
(Люлько Виктория
Олеговна), 28.08.1980 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Феодосія,
вул. Дружби, 42В, кв. 17,
уродженка м. Феодосія,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

279.

Машкова Людмила
Євгенівна (Машкова
Людмила Евгениевна),
01.04.1953 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Феодосія,
вул. Одеська, 4, кв. 84,
уродженка м. Феодосія,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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280.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Сахновський Павло
Віталійович (Сахновский
Павел Витальевич),
17.05.1978 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Феодосія,
вул. Гарнаєва, 65, кв. 59,
уродженець м. Феодосія,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

281.

Стрепетова Ольга Іванівна
(Стрепетова Ольга Івановна),
21.05.1957 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Феодосія,
вул. Нахімова, 34, кв. 1,
уродженка РФ

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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282.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Тимченко Антоніна
Михайлівна (Тимченко
Антонина Михайловна),
25.02.1955 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Феодосія,
вул. Галерейна, 11, кв. 1,
уродженка РФ

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

283.

Шупта Олександр
Михайлович (Шупта
Александр Михайлович),
29.08.1952 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Феодосія,
вул. Колодяжного 31, кв. 2,
уродженець м. Феодосія,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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284.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Бєлозерова Ірина
Володимирівна (Белозерова
Ирина Владимировна),
07.07.1968 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Ялта,
вул. Свердлова, 63, кв. 34,
уродженка м. Ялта, АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

285.

Фатєєва Ольга Іванівна
(Фатеева Ольга Ивановна),
12.08.1980 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Алупка,
вул. Західна, 17, кв. 37,
уродженка АР Крим,
м. Алупка

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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286.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Вертинська Ольга
Чеславівна (Вертинская
Ольга Чеславовна),
09.05.1970 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Алупка,
вул. Західна, 15, кв. 24,
уродженка Запорізької обл.,
м. Бердянськ

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

287.

Гололоб Наталія
Володимирівна (Гололоб
Наталья Владимировна),
29.08.1975 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Ялта,
пров. Лібкнехта К., 1, кв. 51

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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288.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Грудницька Наталія
Василівна (Грудницкая
Наталья Васильевна),
19.01.1968 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Ялта,
вул. Мухіна, 8, кв. 39,
уродженка м. Ялта, АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

289.

Купріянов Антон Вікторович
(Куприянов Антон
Викторович),
18.08.1988 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, смт Лівадія,
пров. Батуріна, 14, кв. 5,
уродженець м. Ялта,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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290.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Лемешко Тетяна
Володимирівна (Лемешко
Татьяна Владимировна),
24.12.1983 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
м. Ялта, вул. Тімірязєва, 9,
уродженка м. Харків

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

291.

Міненко Юрій Борисович
(Миненко Юрий Борисович),
27.03.1972 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, с. Охотниче,
в/ч 48698 10, уродженець
Київської обл., с. Вороньків

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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292.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Нікішин Юрій Юрійович
(Никишин Юрий Юрьевич),
28.08.1974 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Ялта,
вул. Южнобережне шосе, 13,
кв. 33, уродженець м. Ялта,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

293.

Сметанко Дар'я Анатоліївна
(Сметанко Дарья
Анатольевна),
13.11.1981 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, смт Форос,
вул. Космонавтів, 7, кв. 24,
уродженка Одеської обл.,
смт Миколаївка

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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294.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Чернік Юрій Іванович
(Черник Юрий Иванович),
21.02.1964 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Ялта,
вул. Пролетарська, 12,
уродженець м. Донецьк

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

295.

Михальченко Наталія
Петрівна (Михальченко
Наталья Петровна),
30.09.1976 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Саки,
вул. Гайнутдінова, 3,
уродженка АР Крим,
с. Ліснівка

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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296.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Сініцина Інна Вікторівна
(Синицина Инна
Викторовна),
24.03.1963 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Саки,
вул. Будівельна 21, кв. 5,
уродженка м. Саки, АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

297.

Бардіна Наталя Олексіївна
(Бардина Наталья
Алексеевна), 19.05.1956 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, Сакський р-н,
вул. Гарнізонна, 3,
уродженка Грузії

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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298.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Зиміна Олена Ярославівна
(Зимина Елена
Ярославовна), 04.12.1965 р.
н., зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Саки,
вул. Інтернаціональна, 45,
кв. 61, уродженка м. Саки,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

299.

Кузьменко Наталія Юріївна
(Кузьменко Наталья
Юрьевна), 23.05.1977 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, смт Новий Світ,
вул. Голицина, 30, кв. 7,
м. Саки

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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300.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Притуленко Олена
Григорівна (Притуленко
Елена Григорьевна),
20.03.1987 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Саки,
вул. Іванової, 10, кв. 58,
уродженка м. Саки, АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

301.

Таран Станіслав Степанович
(Таран Станислав
Степанович), 18.08.1939 р.
н., зареєстрований за
адресою: АР Крим, Сакський
р-н, с. Ліснівка,
вул. Тіниста, 7,
уродженець
Кіровоградської обл.,
с. Шевченкове

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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302.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Чепурко Роман
Миколайович (Чепурко
Роман Николаевич),
22.09.1976 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, Сакський р-н,
с. Чоботарка,
вул. Шкільна, 1, кв. 7,
уродженець м. Саки,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

303.

Чугунова Юлія
Олександрівна (Чугунова
Юлия Александровна),
22.05.1982 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Саки,
Шосе Євпаторійське, 80Б, 8,
уродженка м. Саки, АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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304.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Гаврилова Тетяна Василівна
(Гаврилова Татьяна
Васильевна), 02.06.1962 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Білогірськ,
вул. Нижньогірська, 99,
кв. 65, уродженка РФ

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

305.

Суставова Тамара Василівна
(Суставова Тамара
Васильевна), 01.01.1941 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Білогірськ,
вул. Бойка, 12, кв. 1,
уродженка РФ

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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306.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Крішталь Наталія Вікторівна
(Кришталь Наталья
Викторовна),
26.10.1972 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Білогорськ,
вул. Мірошниченка, 10, кв. 2

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

307.

Голубєва Алла Сергіївна
(Голубева Алла Сергеевна),
06.09.1957 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Білогорськ,
вул. Луначарського, 1

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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308.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Горбунова Наталія
Вікторівна (Горбунова
Наталья Викторовна),
15.04.1967 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Білогорськ

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

309.

Єршов Сергій
Олександрович (Ершов
Сергей Александрович),
19.02.1974 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Білогірськ,
вул. Запрудна, 17, кв. 1

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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310.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Корсакова Тетяна Леонідівна
(Корсакова Татьяна
Леонидовна), 07.03.1970 р.
н., зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Білогірськ

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

311.

Курдова Наталя Юхимівна
(Курдова Наталья
Ефимовна), 22.02.1955 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Білогорськ,
вул. Багликова, 10, кв. 34

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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312.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Чудная Єлізавета Іцковна
(Чудная Елизавета Ицковна),
19.02.1947 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Білогірськ

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

313.

Цюпило Олексій Іванович
(Цюпило Алексей Иванович)
10.10.1964 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, Ленінський р-н,
м. Щолкіне,
уродженець м. Донецьк

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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314.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Скоркіна Людмила
Олександрівна (Скоркина
Людмила Александровна),
02.04.1963 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, Ленінський р-н,
смт Леніне,
вул. Курчатова, 5, кв. 32,
уродженка РФ

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

315.

Катеринич Олена Іванівна
(Катеринич Алёна
Ивановна), 05.09.1963 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, Ленінський р-н,
смт Леніне,
вул. Пушкіна, 51, кв. 37,
уродженка АР Крим,
с. Мисове

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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316.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Алексєєва Ада Анатоліївна
(Алексеева Ада
Анатольевна),
04.01.1976 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, Ленінський р-н,
смт Леніне,
вул. Шосейна, 43, кв. 12,
уродженка АР Крим,
смт Леніне

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

317.

Броніковська Наталя
Олександрівна
(Брониковская Наталья
Александровна),
10.06.1968 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, Ленінський р-н,
с. Красногірка,
вул. Шкільна, 21, кв. 1,
уродженка РФ

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки

160
Продовження додатка 1

№
з/п

318.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Гордєєв Олександр
Миколайович (Гордеев
Александр Николаевич),
03.02.1956 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, Ленінський р-н,
м. Щолкіне. уродженець
АР Крим, м. Щолкіне

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

319.

Демчук Олександра
Степанівна (Демчук
Александра Степановна),
22.03.1957 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, Ленінський р-н,
смт Леніне, вул. Шосейна, 2,
кв. 27, уродженка м. Одеса

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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320.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Дургалян Єлизар Осепович
(Дургалян Елизар
Осепович), 24.08.1958 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, Ленінський р-н,
смт Леніне,
вул. Карла Маркса, 54,
уродженець Грузії

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

321.

Суворова Галина Вікторівна
(Суворова Галина
Викторовна), 23.12.1975 р.
н., зареєстрована за адресою:
АР Крим, Ленінський р-н,
с. Іллічеве,
вул. Приозерна, 38,
уродженка АР Крим,
с. Іллічеве

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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322.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Серьогін Геннадій
Васильович (Серёгин
Геннадий Васильевич),
10.06.1962 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, Нижньогірський
р-н, смт Нижньогірський,
вул. Гагаріна, 16, кв. 45,
уродженець АР Крим,
смт Октябрське

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

323.

Серьодкіна Реня Василівна
(Серёдкина Реня
Васильевна), 21.03.1949 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, Нижньогірський
р-н, смт Нижньогірський,
вул. Молодіжна, 12, кв. 3,
уродженка АР Крим,
смт Нижньогірський

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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324.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Костюк Валентина
Миколаївна (Костюк
Валентина Николаевна),
12.11.1955 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, Нижньогірський
р-н, смт Нижньогірський,
вул. Перемоги, 24, кв. 15
уродженка Одеської обл.,
смт Березине

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

325.

Белоцький Олександр
Володимирович (Белоцкий
Александр Владимирович),
24.06.1975 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, Нижньогірський
р-н, смт Нижньогірський,
вул. Молодіжна, 18, кв. 11,
уродженець АР Крим,
смт Нижньогірський

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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326.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Васильцева Лідія Олексіївна
(Васильцева Лидия
Алексеевна), 12.09.1953 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, Нижньогірський
р-н, с. Зелене, вул. Річна, 36,
уродженка РФ

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

327.

Єрешкіна Ірина Іванівна
(Ерешкина Ирина
Ивановна), 23.03.1960 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, Нижньогірський
р-н, с. Плодове,
пров. Садовий, 13,
уродженка АР Крим,
смт Красногвардійське

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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328.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Кравчун Аліза Дмитрівна
(Кравчун Ализа
Дмитриевна), 09.05.1953 р.
н., зареєстрована за адресою:
АР Крим, Нижньогірський
р-н, смт Нижньогірський,
вул. Юрія Гагаріна, 7А,
кв. 30,
уродженка Грузії

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

329.

Парфьонов Сергій
Євгенович (Парфёнов
Сергей Евгеньевич),
12.12.1957 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, Нижньогірський
р-н, смт Нижньогірський,
вул. Фрунзе, 42, кв. 2,
уродженець АР Крим,
смт Нижньогірський

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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330.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Пелипасов Віталій
Володимирович (Пелипасов
Виталий Владимирович),
25.10.1984 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, Первомайський
р-н, смт Первомайське,
вул. Богдана
Хмельницького, 29, кв. 12,
уродженець АР Крим,
смт Первомайське

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

331.

Гацулова Валентина Іванівна
(Гацулова Валентина
Ивановна), 17.08.1961 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, Первомайський
р-н, смт Первомайське,
вул. Єрьоменка, 20,
уродженка Хмельницької
обл., с. Косарішнівка

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки

167
Продовження додатка 1

№
з/п

332.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Маслова Олександра
Леонідівна (Маслова
Александра Леонидовна),
04.09.1972 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
Первомайський р-н, с.
Арбузове, вул. Мічуріна, 1,
АР Крим, с. Арбузове

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

333.

Березіна Наталія Геннадіївна
(Березина Наталия
Геннадьевна),
12.06.1958 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, Первомайський
р-н, смт Первомайське,
Пролетарська, 10,
уродженка РФ

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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334.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Гоцанюк Марина Олексіївна
(Гоцанюк Марина
Алексеевна), 16.07.1970 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
Первомайський
р-н, с. Нова Деревня,
вул. Урожайна, 13,
уродженка Херсонської обл.,
смт Новотроїцьке

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

335.

Джиджора Олена Сергіївна
(Джиджора Алёна
Сергеевна), 17.02.1972 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
Первомайський р-н,
смт Первомайське,
вул. Чорноморська, 15

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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336.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Доля Любов Василівна
(Доля Любовь Васильевна),
22.04.1962 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
Первомайський р-н,
смт Первомайське,
вул. Богдана
Хмельницького, 29, кв. 5,
уродженка АР Крим,
с. Відкрите

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

337.

Казаков Микола
Олексійович (Казаков
Николай Алексеевич),
20.09.1950 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим,
Первомайський р-н,
смт Первомайське,
вул. Травнева, 10, кв. 12,
уродженець РФ

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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338.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Стенчик Олена
Володимирівна (Стенчик
Алёна Владимировна),
15.03.1980 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
Первомайський р-н,
смт Первомайське,
вул. Степова, 1А, застава 28,
уродженка АР Крим,
смт Первомайське

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

339.

Радчук Світлана Миколаївна
(Радчук Светлана
Николаевна), 24.08.1973 р.
н., зареєстрована за адресою:
АР Крим,
Роздольненський р-н,
смт Роздольне,
пров. Шкільний, 1, кв. 1,
уродженка РФ

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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340.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Балжиєва Валентина
Петрівна (Балжиева
Валентина Петровна),
03.06.1961 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
Роздольненський р-н,
смт Роздольне,
вул. Шосе Євпаторійське, 38,
кв. 21,
уродженка Казахстану

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

341.

Нагач Ніна Миколаївна
(Нагач Нина Николаевна),
26.03.1984 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
Роздольненський р-н,
смт Роздольне,
вул. Шосе Євпаторійське,
22А, кв. 38

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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342.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Пержинська Оксана
Олександрівна (Пержинская
Алёна Александровна),
09.10.1978 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
Роздольненський р-н,
смт Роздольне,
вул. Шосе Євпаторійське, 20,
кв. 15, уродженка РФ

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

343.

Шило Раїса Петрівна (Шило
Раиса Петровна), 17.03.1956
р. н., зареєстрована за
адресою: АР Крим,
Роздольненський р-н,
смт Роздольне,
вул. Юрія Гагаріна, 10,
кв. 18,
уродженка м. Київ

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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344.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Шлейніков Сергій
Сергійович (Шлейников
Сергей Сергеевич),
31.03.1985 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Євпаторія,
вул. Ескадронна, 12, кв. 21,
уродженець м. Євпаторія,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

345.

Сініло Надія Павлівна
(Синило Надежда Павловна),
27.04.1956 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, Сімферопольський
р-н, с. Роднікове, вул. Миру,
19, кв. 9,
уродженка АР Крим,
с. Крестянівка

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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346.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Жаркова Тетяна
Олександрівна (Жаркова
Татьяна Александровна),
03.01.1966 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Сімферополь,
вул. Гоголя, 16, кв. 36,
уродженка АР Крим,
м. Севастополь

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

347.

Білоусова Аліна Анатоліївна
(Билоусова Алина
Анатольевна), 15.09.1969 р.
н., зареєстрована за адресою:
АР Крим, Сімферопольський
р-н, с. Донське,
вул. Комсомольська, 10,
кв. 180,
уродженка Луганської обл.,
с. Шуліківка

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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348.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Омельченко Тетяна
Анатоліївна (Омельченко
Татьяна Анатольевна),
09.01.1970 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
Сімферопольський р-н,
с. Залісся,
вул. Перемоги, 25, кв. 22,
уродженка РФ

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

349.

Белошицький Кирило
Леонідович (Белошицкий
Кирилл Леонидович),
19.05.1977 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Сімферополь,
вул. Самокиша, 14, кв. 45,
уродженець м. Сімферополь,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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350.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Бондарєв Дмитро
Леонідович (Бондарев
Дмитрий Леонидович),
24.05.1985 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Сімферополь,
вул. Джанкойська, 82,
уродженець м. Сімферополь,
АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

351.

Крапальова Вікторія
Леонідівна (Крапалёва
Виктория Леонидовна),
06.10.1960 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Сімферополь,
пров. Юний, 3,
уродженка РФ

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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№
з/п

352.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Кучер Тетяна Миколаївна
(Кучер Татьяна Николаевна),
28.03.1980 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
Сімферопольський р-н,
с. Урожайне,
вул. 40 років Перемоги, 15

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

353.

Медведєва Валентина
Іванівна (Медведева
Валентина Ивановна),
15.09.1960 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, Сімферопольський
р-н, с. Роднікове,
вул. Воронезька, 30,
уродженка РФ

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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354.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Мітяніна Надія Миколаївна
(Митянина Надежда
Николаевна), 30.09.1953 р.
н., зареєстрована за адресою:
АР Крим, Сімферопольський
р-н, с. Піонерське,
вул. Жовтнева, 7, уродженка,
м. Сімферополь, АР Крим

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

355.

Нікітіна Наталя
Олександрівна (Никитина
Наталья Александровна),
03.01.1956 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, м. Сімферополь,
вул. Героїв Сталінграду, 27,
кв. 31,
уродженка м. Сімферополь,
АР Крим

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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356.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Пісаревська Анжела
В'ячеславівна (Писаревская
Анжела Вячеславовна),
07.12.1974 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
Сімферопольський р-н,
с. Новоандріївка,
вул. Мар'ївська, 10,
уродженка АР Крим,
с. Новоандріївка

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

357.

Терещенко Дмитро
Олегович (Терещенко
Дмитрий Олегович),
17.04.1988 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим,
Сімферопольський р-н,
смт Гвардійське,
вул. Карла Маркса, 49, кв. 8,
уродженець АР Крим,
смт Гвардійське

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки

180
Продовження додатка 1

№
з/п

358.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Щеглова Наталя Вікторівна
(Щеглова Наталья
Викторовна), 27.01.1979 р.
н., зареєстрована за адресою:
АР Крим,
Сімферопольський р-н,
с. Мирне,
пров. Абрикосовий, 5,
уродженка АР Крим,
с. Мирне

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

359.

Москалюк Алла
Олександрівна (Москалюк
Алла Александровна),
28.12.1973 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, Совєтський р-н,
смт Совєтський,
вул. 50 років СРСР, 7, кв. 11,
уродженка АР Крим,
смт Совєтський

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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360.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Довгалюк Сергій
Васильович (Довгалюк
Сергей Васильевич),
16.09.1957 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, Совєтський р-н,
смт Совєтський,
вул. Степова, 3А, кв. 20,
уродженець Донецької обл.,
м. Артемівськ,
код ДРФО: 2107810818

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

361.

Клімов Володимир Петрович
(Климов Владимир
Петрович), 10.03.1955 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, Совєтський р-н,
с. Чапаївка, пров. Мирний, 2,
уродженець АР Крим,
с. Павліка

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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362.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Нагаєвська Наталя
Олександрівна (Нагаевская
Наталья Александровна),
01.01.1976 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, Совєтський р-н,
смт Совєтський,
вул. Залізнична, 29, кв. 22,
уродженка РФ

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

363.

Неретін Андрій Валерійович
(Неретин Андрей
Валериевич),
24.05.1983 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, Совєтський р-н,
смт Совєтський,
вул. Механізаторів, 28, кв. 2,
уродженець АР Крим,
смт Совєтський

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки

183
Продовження додатка 1

№
з/п

364.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Норгелло Людмила
Андріївна (Норгелло
Людмила Андреевна),
04.05.1949 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим, Совєтський р-н,
смт Совєтський,
вул. Паркова, 15, кв. 3,
уродженка АР Крим,
с. Пушкіне

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

365.

Таратухін Валерій
Федорович (Таратухин
Валерий Федорович),
14.11.1946 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, Совєтський р-н,
смт Совєтський,
вул. Паркова, 15, кв. 4,
уродженець Литви

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки

184
Продовження додатка 1

№
з/п

366.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Шупта Володимир
Васильович (Шупта
Владимир Васильевич),
12.03.1950 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, Совєтський р-н,
смт Совєтський,
вул. Шевченка, 1, кв. 1,
уродженець АР Крим,
смт Нижньогірський

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

367.

Жданова Лариса Олексіївна
(Жданова Лариса
Алексеевна), 24.11.1947 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
Чорноморський р-н,
смт Чорноморське,
вул. Кооперативна, 12, кв. 8,
уродженка АР Крим,
с. Зайцеве

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки

185
Продовження додатка 1

№
з/п

368.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Даєв Руслан Дайович (Даев
Руслан Даевич),
05.07.1961 р. н.,
зареєстрований за адресою:
АР Крим, м. Сімферополь,
вул. Балаклавська, 77,
кв. 106, уродженець РФ

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

369.

Степаненко Дар'я Сергіївна
(Степаненко Дарья
Сергеевна), 12.05.1982 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
Красногвардійський р-н,
смт Красногвардійське,
квар. Західний, 1, кв. 5,
уродженка АР Крим,
смт Красногвардійське

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки

186
Продовження додатка 1

№
з/п

370.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Голубєва Ольга Сергіївна
(Голубева Ольга Сергеевна),
04.06.1978 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
м. Красноперекопськ,
вул. Морська, 85, уродженка
АР Крим,
м. Красноперекопськ

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

371.

Граніна Тетяна Євгеніївна
(Гранина Татьяна
Евгениевна), 27.03.1969 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
Чорноморський р-н,
смт Чорноморське,
вул. Євпаторійська, 19,
кв. 11, уродженка АР Крим,
смт Чорноморське

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки

187
Продовження додатка 1

№
з/п

372.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Дорофєєва Ніна Іванівна
(Дорофеева Нина Ивановна),
10.08.1968 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
Чорноморський р-н,
смт Чорноморське,
вул. Кооперативна, 17,
уродженка Луганської обл.,
с. Городище

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

373.

Іванюта Наталя
Реональдівна (Иванюта
Наталья Реональдовна),
07.11.1958 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
Чорноморський р-н,
смт Чорноморське,
вул. Шевченка, 2, кв. 14,
уродженка м. Бориспіль,
Київська обл.

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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374.

Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна
діяльність
Сеніна Анжеліка
Анатоліївна (Сенина
Анжелика Анатольевна),
08.03.1972 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
Чорноморський р-н,
с. Міжводне,
вул. Комарова, 9,
уродженка Донецької обл.,
м. Шахтарськ

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

Строк
застосування

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

Три роки

2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

375.

Хільченко Аріна
Володимирівна (Хильченко
Арина Владимировна),
20.09.1988 р. н.,
зареєстрована за адресою:
АР Крим,
Чорноморський р-н,
смт Чорноморське,
вул. Дмитрова, 10А, кв. 24,
уродженка АР Крим,
смт Чорноморське

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) 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;
3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України;
4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
5) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України
"Про санкції" (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території
України)

Три роки
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376.

377.

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

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

Строк
застосування

Федоренко Олексій
Васильович (Федоренко
Алексей Васильевич),
02.12.1964 р. н.,
уродженець м. Москва, РФ,
зареєстрований за адресою:
РФ, уродженець м. Москва,
вул. Удальцова, буд. 46,
кв. 133,
засновник ТОВ "Корпорація
Парус"

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

Один рік

Нуралієв Борис Георгійович
(Нуралиев Борис
Георгиевич), 18.07.1958 р. н.,
уродженець м. Москва, РФ,
засновник ТОВ "1С"

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

2) запобігання виведенню капіталів за межі України;
3) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та
особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють
в їх інтересах;
4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
5) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та
особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють
в їх інтересах;
4) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
5) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон
в'їзду на територію України.

_____________________________________________

Один рік

