
Додаток 1 
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 12 липня 2022 р. № 590-р 

ПЕРЕЛІК ФІЗИЧНИХ ОСІБ, 
відповідальних за вилучення та знищення архівних документів, які зберігалися в архівних установах  

на тимчасово окупованій території України, та до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) 

Прізвище, ім’я, по батькові, 
ідентифікаційні дані (дата 

народження, громадянство), 
найменування посади/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування обмежувальних 
заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу 
(санкції) (відповідно до Закону 

України “Про санкції”) 

1. Лобов Олег Володимирович 
(російською мовою — Лобов Олег 
Владимирович, латинськими 
літерами — Lobov Oleg Vladimirovich) 
народився 14 грудня 1962 р. у 
м. Усольє-Сибірське, Іркутська 
область, Російська Федерація 
(г. Усолье-Сибирское, Иркутская 
область, Российская Федерация), 
ідентифікаційний номер платника 
податків (виданий податковими 
органами Російської Федерації) — 
910203948426, громадянство України 
відсутнє, може використовувати 
реєстраційний номер облікової картки 

фізична особа, яка виконує керівні функції в 
незаконно утвореному органі окупаційної 
адміністрації Російської Федерації на 
тимчасово окупованій території Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополя, а саме як 
“голова” так званого “державного комітету у 
справах архівів Республіки Крим”, є 
безпосередньо причетною до незаконних дій 
із знищення архівних документів, які 
зберігалися в архівних установах на 
тимчасово окупованій території Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополя, — дії 
іноземної фізичної особи, які створюють 
реальні та потенційні загрози національним 
інтересам, національній безпеці, суверенітету 

блокування активів — тимчасове 
позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що 
належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких 
така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших 
фізичних або юридичних осіб) 
вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження 
ними 
запобігання виведенню капіталів за 
межі України 
зупинення виконання економічних 
та фінансових зобов’язань 



Продовження додатка 1 2

Прізвище, ім’я, по батькові, 
ідентифікаційні дані (дата 

народження, громадянство), 
найменування посади/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування обмежувальних 
заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу 
(санкції) (відповідно до Закону 

України “Про санкції”) 

платника податків — 2299308955, 
може бути зареєстрованим за 
адресою:  Автономна Республіка 
Крим, м. Сімферополь, 
вул. Жуковського, буд. 21, кв. 11. 
У 1987 р. закінчив навчання в 
Іркутському державному університеті 
(м. Іркутськ, Російська Федерація), 
спеціальність “журналістика”; 
з лютого 1989 р. по березень 1992 р. 
працював старшим інспектором 
Управління культури Кримського 
обласного виконавчого комітету; у 
період з березня 1992 р. по серпень 
1998 р. працював помічником Голови 
Ради міністрів і заступником Міністра 
курортів і туризму Автономної 
Республіки Крим; пізніше очолював 
Представництво Державного комітету 
України по туризму Автономної 
Республіки Крим; із квітня 2002 р. по 
травень 2006 р. працював першим 
заступником Алуштинського міського 
голови; 2006—2009 рр. — проректор 

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

заборона участі у приватизації, 
оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та 
особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах 
заборона збільшення розміру 
статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких 
резидент іноземної держави, 
іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або 
іноземна держава, володіє  
10 і більше відсотками статутного 
капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи 
її діяльність 
заборона передання технологій, 
прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності 
позбавлення державних нагород 
України, інших форм відзначення 
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Прізвище, ім’я, по батькові, 
ідентифікаційні дані (дата 

народження, громадянство), 
найменування посади/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування обмежувальних 
заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу 
(санкції) (відповідно до Закону 

України “Про санкції”) 

Міжнародного Слов’янського 
університету, голова республіканського 
комітету професійної спілки 
працівників курортно-туристичної 
сфери, торгівлі та послуг; із жовтня 
2009 р. по квітень 2011 р. — Перший 
заступник Міністра культури 
Автономної Республіки Крим; 
у квітні 2011 р. призначений на посаду 
директора Державного архіву 
Автономної Республіки Крим; 
із липня 2014 р. по грудень 2017 р. 
обіймав посаду “голови” так званої 
“державної архівної служби 
Республіки Крим”; так званим “указом 
“глави Республіки Крим” від 28 грудня 
2017 р. № 558-У” призначений на 
посаду “голови” так званого 
“державного комітету у справах 
архівів Республіки Крим” 
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Прізвище, ім’я, по батькові, 
ідентифікаційні дані (дата 

народження, громадянство), 
найменування посади/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування обмежувальних 
заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу 
(санкції) (відповідно до Закону 

України “Про санкції”) 

2. Шарова Тетяна Олексіївна 
(російською мовою — Шарова Татьяна 
Алексеевна, латинськими літерами — 
Sharova Tatiana Alekseevna) 
народилася 23 серпня 1961 р. у  
с-щі Зуя, Білогірський район, 
Автономна Республіки Крим, 
громадянство України відсутнє. 
У 1987 р. закінчила навчання в 
Московському державному ордена 
“Знак Шани” історико-архівному 
інституті (м. Москва, Російська 
Федерація), спеціальність “історико-
архівоведення”, кваліфікація “історик-
архівіст”; у 2012 р. пройшла 
підвищення кваліфікації в Інституті 
підвищення кваліфікації керівних 
кадрів Національної академії 
державного управління при 
Президенті України; 
із вересня 1979 р. працювала в 
Державному архіві Автономної 
Республіки Крим: 1979—1982 рр. — 
лаборант, технік лабораторії 

фізична особа, яка виконує керівні функції в 
незаконно утвореному органі окупаційної 
адміністрації Російської Федерації на 
тимчасово окупованій території Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополя, а саме як 
“заступник голови” так званого “державного 
комітету у справах архівів Республіки Крим”, 
є безпосередньо причетною до незаконних 
дій із знищення архівних документів, які 
зберігалися в архівних установах на 
тимчасово окупованій території Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополя, — дії 
іноземної фізичної особи, які створюють 
реальні та потенційні загрози національним 
інтересам, національній безпеці, суверенітету 
і територіальній цілісності України, 
порушують права і свободи людини і 
громадянина, інтереси суспільства та 
держави, призводять до окупації території, 
експропріації та обмеження права власності, 
завдання майнових втрат, створення 
перешкод для сталого економічного 
розвитку, повноцінного здійснення 
громадянами України належних їм прав і 
свобод 

блокування активів — тимчасове 
позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що 
належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких 
така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших 
фізичних або юридичних осіб) 
вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження 
ними 
запобігання виведенню капіталів за 
межі України 
зупинення виконання економічних 
та фінансових зобов’язань 
заборона участі у приватизації, 
оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та 
особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах 



Продовження додатка 1 5

Прізвище, ім’я, по батькові, 
ідентифікаційні дані (дата 

народження, громадянство), 
найменування посади/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування обмежувальних 
заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу 
(санкції) (відповідно до Закону 

України “Про санкції”) 

забезпечення збереження документів 
та мікрофільмування; із січня 1983 р. 
по червень 1985 р. — архівіст 
І категорії відділу відомчих архівів, 
комплектування та експертизи 
цінності документів; із липня 1985 р. 
по вересень 1987 р. — старший 
методист; з жовтня 1987 р. по вересень 
1992 р. — завідуюча відділом 
відомчих архівів, комплектування та 
експертизи цінності документів; із 
жовтня 1992 р.  по грудень 1994 р. — 
завідуюча сектором науково-технічної 
обробки документів; із січня 1995 р. — 
по грудень 1996 р. — провідний 
методист відділу організаційно-
методичної роботи; із січня 1997 р. по 
вересень 2004 р. — провідний 
спеціаліст відділу організації та 
координації архівної справи; із жовтня 
2004 р. по січень 2013 р. — начальник 
організаційно-аналітичного відділу 
Державного архіву в Автономній 
Республіці Крим; так званим “указом 

заборона збільшення розміру 
статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких 
резидент іноземної держави, 
іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або 
іноземна держава, володіє  
10 і більше відсотками статутного 
капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи 
її діяльність 
заборона передання технологій, 
прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності 
позбавлення державних нагород 
України, інших форм відзначення 
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Прізвище, ім’я, по батькові, 
ідентифікаційні дані (дата 

народження, громадянство), 
найменування посади/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування обмежувальних 
заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу 
(санкції) (відповідно до Закону 

України “Про санкції”) 

“глави Республіки Крим” 
від 25 грудня 2014 р. № 538-У” 
призначена на посаду “заступника 
начальника” так званої “державної 
архівної служби Республіки Крим”; 
так званим “указом “глави Республіки 
Крим” від 28 грудня 2017 р. № 560-У” 
призначена на посаду “заступника 
голови” так званого “державного 
комітету у справах архівів Республіки 
Крим” 
3. Краснонос Ірина Володимирівна 
(російською мовою — Краснонос 
Ирина Владимировна, латинськими 
літерами — Krasnonos Irina 
Vladimirovna) народилася 
18 листопада 1983 р., 
ідентифікаційний номер платника 
податків (виданий податковими 
органами Російської Федерації) — 
920355375737, громадянство України 
відсутнє, може бути зареєстрована за 
адресою: м. Севастополь, 
вул. Путейська, буд.  32. Із 7 травня 

фізична особа, яка виконує керівні функції в 
незаконно утвореному органі окупаційної 
адміністрації Російської Федерації на 
тимчасово окупованій території Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополя, а саме як 
“директор” так званої “державної казенної 
установи “архів міста Севастополя”, є 
безпосередньо причетною до незаконних дій 
із знищення архівних документів, які 
зберігалися в архівних установах на 
тимчасово окупованій території Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополя, — дії 
іноземної фізичної особи, які створюють 

блокування активів — тимчасове 
позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що 
належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких 
така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших 
фізичних або юридичних осіб) 
вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження 
ними 
запобігання виведенню капіталів за 
межі України 
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Прізвище, ім’я, по батькові, 
ідентифікаційні дані (дата 

народження, громадянство), 
найменування посади/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування обмежувальних 
заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу 
(санкції) (відповідно до Закону 

України “Про санкції”) 

2018 р. по теперішній час обіймає 
посаду “директора” так званої 
“державної казенної установи “архів 
міста Севастополя” 

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

зупинення виконання економічних 
та фінансових зобов’язань 
заборона участі у приватизації, 
оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та 
особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави 
або діють в їх інтересах 
заборона збільшення розміру 
статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких 
резидент іноземної держави, 
іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або 
іноземна держава, володіє  
10 і більше відсотками статутного 
капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи 
її діяльність 
заборона передання технологій, 
прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності 
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Прізвище, ім’я, по батькові, 
ідентифікаційні дані (дата 

народження, громадянство), 
найменування посади/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування обмежувальних 
заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу 
(санкції) (відповідно до Закону 

України “Про санкції”) 

позбавлення державних нагород 
України, інших форм відзначення 

4. Калініна Наталія Станіславівна 
(російською мовою — Калинина 
Наталия Станиславовна, латинськими 
літерами — Kalinina Nataliia 
Stanislavоvna) народилася 29 квітня 
1973 р. у м. Волгограді, Російська 
Федерація (г. Волгоград, Российская 
Федерация), громадянство України 
відсутнє, може використовувати 
реєстраційний номер облікової картки 
платника податків — 2678205465, 
може бути зареєстрована за адресою: 
м. Севастополь, просп. Перемоги, 
буд. 29. Закінчила навчання в 
Севастопольському державному 
технічному університеті 
(м. Севастополь), спеціальність 
“інженер”; Таврійському 
національному університеті  
імені В. І. Вернадського 
(м. Сімферополь, Автономна 

фізична особа, яка виконує керівні функції в 
структурному підрозділі окупаційної 
адміністрації Російської Федерації на 
тимчасово окупованій території Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополя, а саме як 
“начальник” так званого “управління 
архівною справою в місті Севастополі 
департаменту управління справами 
губернатора та уряду Севастополя”, є 
безпосередньо причетною до незаконних дій 
із знищення архівних документів, які 
зберігалися в архівних установах на 
тимчасово окупованій території Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополя, — дії 
іноземної фізичної особи, які створюють 
реальні та потенційні загрози національним 
інтересам, національній безпеці, суверенітету 
і територіальній цілісності України, 
порушують права і свободи людини і 
громадянина, інтереси суспільства та 
держави, призводять до окупації території, 

блокування активів — тимчасове 
позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що 
належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких 
така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших 
фізичних або юридичних осіб) 
вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження 
ними 
запобігання виведенню капіталів за 
межі України 
зупинення виконання економічних 
та фінансових зобов’язань 
заборона участі у приватизації, 
оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та 
особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються 
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Прізвище, ім’я, по батькові, 
ідентифікаційні дані (дата 

народження, громадянство), 
найменування посади/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування обмежувальних 
заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу 
(санкції) (відповідно до Закону 

України “Про санкції”) 

Республіка Крим), спеціальність 
“історія”; із лютого 1999 р. обіймала 
посаду старшого зберігача фондів 
Державного архіву м. Севастополя; із 
травня 1999 р. — провідний спеціаліст 
відділу інформації та використання 
документів Державного архіву 
м. Севастополя; із травня 2003 р. — 
начальник відділу зберігання та обліку 
документів Державного архіву 
м. Севастополя; із жовтня 2007 р. — 
начальник відділу формування 
Національного архівного фонду та 
діловодства Державного архіву 
м. Севастополя; із жовтня 2009 р. — 
заступник директора — начальник 
відділу формування Національного 
архівного фонду та діловодства 
Державного архіву міста Севастополя; 
із вересня 2011 р. по 2014 р. — 
заступник директора — головний 
зберігач фондів Державного архіву 
м. Севастополя; із липня 2014 р. по 
теперішній час обіймає посаду 

експропріації та обмеження права власності, 
завдання майнових втрат, створення 
перешкод для сталого економічного 
розвитку, повноцінного здійснення 
громадянами України належних їм прав і 
свобод 

резидентами іноземної держави 
або діють в їх інтересах 
заборона збільшення розміру 
статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких 
резидент іноземної держави, 
іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або 
іноземна держава, володіє  
10 і більше відсотками статутного 
капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи 
її діяльність 
заборона передання технологій, 
прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності 
позбавлення державних нагород 
України, інших форм відзначення 
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Прізвище, ім’я, по батькові, 
ідентифікаційні дані (дата 

народження, громадянство), 
найменування посади/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування обмежувальних 
заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу 
(санкції) (відповідно до Закону 

України “Про санкції”) 

“начальника” так званого “управління 
архівною справою в м. Севастополі 
департаменту управління справами 
губернатора та уряду Севастополя”
5. Захаров Костянтин Володимирович 
(російською мовою — Захаров 
Константин Владимирович, 
латинськими літерами — Zakharov 
Konstantin Vladimirovich) народився 
31 січня 1967 р. у с-щі міського типу 
Коченево, Новосибірська область, 
Російська Федерація (посёлок 
городского типа Коченёво 
Новосибирская область, Российская 
Федерация), ідентифікаційний номер 
платника податків (виданий 
податковими органами Російської 
Федерації) — 540323459915, 
громадянин Російської Федерації.  
У 1992 р. закінчив навчання в 
Київському інституті інженерів 
цивільної авіації ім. 60-річчя 
утворення СРСР (на теперішній час — 
Національний авіаційний університет) 

фізична особа як керівник обласного 
виконавчого органу державної влади 
Новосибірської області Російської Федерації, 
а саме як начальник управління державної 
архівної служби Новосибірської області 
(м. Новосибірськ, Російська Федерація), 
здійснила підписання “угоди” із незаконно 
утвореним органом окупаційної адміністрації 
Російської Федерації на тимчасово 
окупованій території Автономної Республіки 
Крим та м. Севастополя, зокрема угоди № 41 
від 11 січня 2019 р. “про співробітництво в 
сфері архівної справи між управлінням 
державної архівної служби Новосибірської 
області та державним комітетом у справах 
архівів Республіки Крим”, метою якої є 
всебічне співробітництво із зазначеним 
незаконним органом, безпосередньо 
причетним до незаконних дій із знищення 
архівних документів, які зберігалися в 

блокування активів — тимчасове 
позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що 
належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких 
така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших 
фізичних або юридичних осіб) 
вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження 
ними 
запобігання виведенню капіталів за 
межі України 
зупинення виконання економічних 
та фінансових зобов’язань 
заборона участі у приватизації, 
оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та 
особами, які прямо чи 



Продовження додатка 1 11

Прізвище, ім’я, по батькові, 
ідентифікаційні дані (дата 

народження, громадянство), 
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(санкції) (відповідно до Закону 

України “Про санкції”) 

(м. Київ), у 2000 р. — Новосибірську 
державну академію економіки та 
управління (м. Новосибірськ, 
Російська Федерація); 1994—2009 рр. 
працював у державному секторі та на 
керівних посадах у комерційних 
структурах; 2009—2012 рр. обіймав 
посаду заступника директора — 
керівника філіалу державної 
автономної установи Новосибірської 
області “Багатофункціональний центр 
організації надання державних та 
муніципальних послуг Новосибірської 
області” (м. Новосибірськ, Російська 
Федерація) (государственное 
автономное учреждение 
Новосибирской области 
“Многофункциональный центр 
организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг Новосибирской области”); 
із 21 листопада 2012 р. по теперішній 
час обіймає посаду начальника 
управління державної архівної служби 

архівних установах на тимчасово окупованій 
території Автономної Республіки Крим та 
м. Севастополя, — дії іноземної фізичної 
особи, які створюють реальні та потенційні 
загрози національним інтересам, 
національній безпеці, суверенітету і 
територіальній цілісності України, 
порушують права і свободи людини і 
громадянина, інтереси суспільства та 
держави, призводять до окупації території, 
експропріації та обмеження права власності, 
завдання майнових втрат, створення 
перешкод для сталого економічного 
розвитку, повноцінного здійснення 
громадянами України належних їм прав і 
свобод 

опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави 
або діють в їх інтересах 
заборона збільшення розміру 
статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких 
резидент іноземної держави, 
іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або 
іноземна держава, володіє  
10 і більше відсотками статутного 
капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи 
її діяльність 
заборона передання технологій, 
прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності 
позбавлення державних нагород 
України, інших форм відзначення 
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Новосибірської області 
(м. Новосибірськ, Російська 
Федерація) 
6. Шогєнов Шахім Хаталійович 
(російською мовою — Шогенов 
Шахим Хаталиевич, латинськими 
літерами — Shogenov Shakhim 
Khatalievich) народився 26 липня 
1977 р. у м. Нальчику, Кабардино-
Балкарська Республіка, Російська 
Федерація (г. Нальчик, Кабардино-
Балкарская Республика, Российская 
Федерация), ідентифікаційний номер 
платника податків (виданий 
податковими органами Російської 
Федерації) — 071303144103, 
громадянин Російської Федерації. 
У 1999 р. закінчив навчання в 
Кабардино-Балкарському державному 
університеті ім. Х. М. Бєрбєкова 
(м. Нальчик, Кабардино-Балкарська 
Республіка, Російська Федерація), 
спеціальність “юриспруденція”, 
кваліфікація “юрист”; 2007 р.— 

фізична особа як керівник виконавчого 
органу державної влади Кабардино-
Балкарської Республіки (Російська 
Федерація), а саме як керівник Архівної 
служби Кабардино-Балкарської Республіки, 
22 лютого 2019 р. здійснила підписання 
“угоди” із незаконно утвореним органом 
окупаційної адміністрації Російської 
Федерації на тимчасово окупованій території 
Автономної Республіки Крим та 
м. Севастополя, зокрема угоди 
“про співробітництво в сфері архівної справи 
між державним комітетом у справах архівів 
Республіки Крим та Архівною службою 
Кабардино-Балкарської Республіки”, метою 
якої є всебічне співробітництво із зазначеним 
незаконним органом, безпосередньо 
причетним до незаконних дій із знищення 
архівних документів, які зберігалися в 
архівних установах на тимчасово окупованій 
території Автономної Республіки Крим та 

блокування активів — тимчасове 
позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що 
належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких 
така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших 
фізичних або юридичних осіб) 
вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження 
ними 
запобігання виведенню капіталів за 
межі України 
зупинення виконання економічних 
та фінансових зобов’язань 
заборона участі у приватизації, 
оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та 
особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються 
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аспірантура Російської Академії 
держаної служби при Президенті 
Російської Федерації (м. Москва, 
Російська Федерація), 1999—2000 рр. 
обіймав посаду консультанта відділу 
законодавства та місцевого 
самоврядування апарату Парламенту 
Кабардино-Балкарської Республіки 
(Російська Федерація);  
2000—2003 рр. — консультант відділу 
юридичної експертизи правового 
управління Президента та Уряду 
Кабардино-Балкарської Республіки 
(Російська Федерація);  
2003—2004 рр. — заступник 
начальника відділу правової 
експертизи управління правового та 
інформаційного забезпечення 
Управління справами Президента та 
Уряду Кабардино-Балкарської 
Республіки (Російська Федерація); 
2004—2014 рр. — завідувач 
приймальні Президента та Уряду 
Кабардино-Балкарської Республіки з 

м. Севастополя, — дії іноземної фізичної 
особи, які створюють реальні та потенційні 
загрози національним інтересам, 
національній безпеці, суверенітету і 
територіальній цілісності України, 
порушують права і свободи людини і 
громадянина, інтереси суспільства та 
держави, призводять до окупації території, 
експропріації та обмеження права власності, 
завдання майнових втрат, створення 
перешкод для сталого економічного 
розвитку, повноцінного здійснення 
громадянами України належних їм прав і 
свобод 

резидентами іноземної держави 
або діють в їх інтересах 
заборона збільшення розміру 
статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких 
резидент іноземної держави, 
іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або 
іноземна держава, володіє  
10 і більше відсотками статутного 
капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи 
її діяльність 
заборона передання технологій, 
прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності 
позбавлення державних нагород 
України, інших форм відзначення 
 



Продовження додатка 1 14

Прізвище, ім’я, по батькові, 
ідентифікаційні дані (дата 

народження, громадянство), 
найменування посади/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування обмежувальних 
заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу 
(санкції) (відповідно до Закону 

України “Про санкції”) 

роботи із зверненнями громадян 
(Російська Федерація);  
2014—2015 рр. — заступник керівника 
Архівної служби Кабардино-
Балкарської Республіки (Російська 
Федерація); із 2015 р. по теперішній 
час обіймає посаду керівника Архівної 
служби Кабардино-Балкарської 
Республіки (Російська Федерація), 
кандидат філософських наук, дійсний 
державний радник Кабардино-
Балкарської Республіки 1 класу 
7. Сємьонов Віталій Вікторович 
(російською мовою — Семёнов 
Виталий Викторович, латинськими 
літерами — Semenov Vitalii 
Viktorovich) народився 27 липня 
1978 р. у м. Москві, Російська 
Федерація (г. Москва, Российская 
Федерация), громадянин Російської 
Федерації, історік-генеалог, відомий у 
Російській Федерації архівний 
активіст, засновник проекту 
“Військкомат”, засновник та керівник 

фізична особа як засновник і керівник 
громадської організації “Архівний дозор” 
публічно закликала до підписання “угоди” із 
незаконно утвореним органом окупаційної 
адміністрації Російської Федерації на 
тимчасово окупованій території Донецької та 
Луганської областей, зокрема угоди “про 
співробітництво у сфері архівної справи між 
Федеральним архівним агентством (Росархів) 
і так званими “Державними архівами” на 
тимчасово окупованій території Донецької та 
Луганської областей, метою якої є всебічне 

блокування активів — тимчасове 
позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що 
належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких 
така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших 
фізичних або юридичних осіб) 
вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження 
ними 
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Прізвище, ім’я, по батькові, 
ідентифікаційні дані (дата 

народження, громадянство), 
найменування посади/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування обмежувальних 
заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу 
(санкції) (відповідно до Закону 

України “Про санкції”) 

громадської організації “Архівний 
дозор” 

співробітництво із зазначеним незаконним 
органом, незаконне привласнення архівних 
документів, які зберігалися в архівних 
установах на тимчасово окупованій території 
Донецької та Луганської областей і є 
власністю держави України, — дії іноземної 
фізичної особи, які створюють реальні та 
потенційні загрози національним інтересам, 
національній безпеці, суверенітету і 
територіальній цілісності України, 
порушують права і свободи людини і 
громадянина, інтереси суспільства та 
держави, призводять до окупації території, 
експропріації та обмеження права власності, 
завдання майнових втрат, створення 
перешкод для сталого економічного 
розвитку, повноцінного здійснення 
громадянами України належних їм прав і 
свобод 

запобігання виведенню капіталів за 
межі України 
зупинення виконання економічних 
та фінансових зобов’язань 
заборона участі у приватизації, 
оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та 
особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави 
або діють в їх інтересах 
заборона збільшення розміру 
статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких 
резидент іноземної держави, 
іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або 
іноземна держава, володіє  
10 і більше відсотками статутного 
капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи 
її діяльність 
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Прізвище, ім’я, по батькові, 
ідентифікаційні дані (дата 

народження, громадянство), 
найменування посади/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування обмежувальних 
заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу 
(санкції) (відповідно до Закону 

України “Про санкції”) 

заборона передання технологій, 
прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності 
позбавлення державних нагород 
України, інших форм відзначення 

8. Артизов Андрій Миколайович 
(російською мовою — Артизов 
Андрей Николаевич, латинськими 
літерами — Artizov Andrei Nikolaevich) 
народився 13 вересня 1958 р. у 
м. Кондрово, Російська Федерація 
(г. Кондрово, Российская Федерация), 
ідентифікаційний номер платника 
податків (виданий податковими 
органами Російської Федерації) — 
770700062119, громадянин Російської 
Федерації, керівник “Федерального 
архівного агентства” (Росархів) 
 

фізична особа як керівник “Федерального 
архівного агентства” (Росархів) публічно 
здійснює заходи за участю представників 
незаконно утвореного органу окупаційної 
адміністрації Російської Федерації на 
тимчасово окупованій території Донецької та 
Луганської областей, зокрема так званого 
“Головного державного управління 
документаційного забезпечення та архівної 
справи Донецької Народної Республіки”, 
метою яких є всебічне співробітництво із 
зазначеним незаконним органом, незаконне 
привласнення архівних документів, які 
зберігалися в архівних установах на 
тимчасово окупованій території Донецької та 
Луганської областей, — дії іноземної 
фізичної особи, які створюють реальні та 
потенційні загрози національним інтересам, 

блокування активів — тимчасове 
позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що 
належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких 
така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших 
фізичних або юридичних осіб) 
вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження 
ними 
запобігання виведенню капіталів за 
межі України 
заборона участі у приватизації, 
оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та 
особами, які прямо чи 



Продовження додатка 1 17

Прізвище, ім’я, по батькові, 
ідентифікаційні дані (дата 

народження, громадянство), 
найменування посади/професійна 

діяльність 

Підстава для застосування обмежувальних 
заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу 
(санкції) (відповідно до Закону 

України “Про санкції”) 

національній безпеці, суверенітету і 
територіальній цілісності України, 
порушують права і свободи людини і 
громадянина, інтереси суспільства та 
держави, призводять до окупації території, 
експропріації та обмеження права власності, 
завдання майнових втрат, створення 
перешкод для сталого економічного 
розвитку, повноцінного здійснення 
громадянами України належних їм прав і 
свобод 

опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави 
або діють в їх інтересах 
заборона збільшення розміру 
статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких 
резидент іноземної держави, 
іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або 
іноземна держава, володіє  
10 і більше відсотками статутного 
капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи 
її діяльність 
заборона передання технологій, 
прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності 
позбавлення державних нагород 
України, інших форм відзначення 

____________________



Додаток 2 
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 12 липня 2022 р. № 590-р 

ПЕРЕЛІК ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, 
відповідальних за вилучення та знищення архівних документів, які зберігалися в архівних установах  

на тимчасово окупованій території України, та до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) 

Ідентифікаційні дані  
(повне найменування та реквізити) 

Підстава для застосування обмежувальних 
заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу 
(санкції) (відповідно до Закону 

України “Про санкції”) 
1. “Державний комітет у справах 
архівів Республіки Крим” (російською 
мовою — “государственный комитет 
по делам архивов Республики Крым”), 
відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації: основний державний 
реєстраційний номер — 
1149102018340, дата реєстрації — 
8 липня 2014 р., ідентифікаційний 
номер платника податків — 
9102012756, код причини постановки 
на облік — 910201001, дата 
постановки на облік у податковому 
органі — 8 липня 2014 р., 
місцезнаходження юридичної особи: 
Автономна Республіка Крим, 

юридична особа як незаконно утворений 
орган окупаційної адміністрації Російської 
Федерації на тимчасово окупованій території 
Автономної Республіки Крим та 
м. Севастополя провадить діяльність із 
вилучення та знищення документів, які 
зберігалися в архівних установах на цій 
території, — дії іноземної юридичної особи, 
які створюють реальні та потенційні загрози 
національним інтересам, національній 
безпеці, суверенітету і територіальній 
цілісності України, порушують права і 
свободи людини і громадянина, інтереси 
суспільства та держави, призводять до 
окупації території, експропріації та 
обмеження права власності, завдання 
майнових втрат, створення перешкод для 

блокування активів — тимчасове 
позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що 
належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких 
така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших 
фізичних або юридичних осіб) 
вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження 
ними 
запобігання виведенню капіталів за 
межі України 
заборона участі у приватизації, 
оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та 
особами, які прямо чи 
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Ідентифікаційні дані  
(повне найменування та реквізити) 

Підстава для застосування обмежувальних 
заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу 
(санкції) (відповідно до Закону 

України “Про санкції”) 
м. Сімферополь, вул. Павленка, буд. 1а 
(Автономная Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Павленко, д. 1а), 
керівник — Лобов Олег 
Володимирович 
 

сталого економічного розвитку, повноцінного 
здійснення громадянами України належних 
їм прав і свобод 
 

опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах 
заборона збільшення розміру 
статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких 
резидент іноземної держави, 
іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або 
іноземна держава, володіє  
10 і більше відсотками статутного 
капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи 
її діяльність 
заборона передання технологій, 
прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності 
припинення культурних обмінів, 
наукового співробітництва, 
освітніх та спортивних контактів, 
розважальних програм з 
іноземними державами та 
іноземними юридичними особами 
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Ідентифікаційні дані  
(повне найменування та реквізити) 

Підстава для застосування обмежувальних 
заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу 
(санкції) (відповідно до Закону 

України “Про санкції”) 
2. “Державна казенна установа 
Республіки Крим “Державний архів 
Республіки Крим” (російською 
мовою — “государственное казенное 
учреждение Республики Крым 
“Государственный архив Республики 
Крым”), відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб 
Російської Федерації: основний 
державний реєстраційний номер — 
1149102109584, дата реєстрації — 
5 грудня 2014 р., ідентифікаційний 
номер платника податків — 
9102053015, код причини постановки 
на облік — 910201001, дата 
постановки на облік у податковому 
органі — 5 грудня 2014 р., 
місцезнаходження юридичної особи: 
Автономна Республіка Крим, 
м. Сімферополь, вул. Кекчеметська, 
буд. 3 (Автономная Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Кекчеметская, 
д. 3), керівник — Денісенко Юнона 
Олександрівна 

юридична особа як незаконно утворений 
орган окупаційної адміністрації Російської 
Федерації на тимчасово окупованій території 
Автономної Республіки Крим та 
м. Севастополя провадить протиправну 
діяльність із вилучення та знищення 
документів, які зберігалися в архівних 
установах на цій території, — дії іноземної 
юридичної особи, які створюють реальні та 
потенційні загрози національним інтересам, 
національній безпеці, суверенітету і 
територіальній цілісності України, 
порушують права і свободи людини і 
громадянина, інтереси суспільства та 
держави, призводять до окупації території, 
експропріації та обмеження права власності, 
завдання майнових втрат, створення 
перешкод для сталого економічного 
розвитку, повноцінного здійснення 
громадянами України належних їм прав і 
свобод 
 

блокування активів — тимчасове 
позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що 
належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких 
така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших 
фізичних або юридичних осіб) 
вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження 
ними 
запобігання виведенню капіталів за 
межі України 
заборона участі у приватизації, 
оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та 
особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах 
заборона збільшення розміру 
статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких 
резидент іноземної держави, 
іноземна держава, юридична особа, 



Продовження додатка 2 4

Ідентифікаційні дані  
(повне найменування та реквізити) 

Підстава для застосування обмежувальних 
заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу 
(санкції) (відповідно до Закону 

України “Про санкції”) 
учасником якої є нерезидент або 
іноземна держава, володіє  
10 і більше відсотками статутного 
капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи 
її діяльність 
заборона передання технологій, 
прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності 
припинення культурних обмінів, 
наукового співробітництва, 
освітніх та спортивних контактів, 
розважальних програм з 
іноземними державами та 
іноземними юридичними особами 

3. “Державна казенна установа “Архів 
міста Севастополя” (російською 
мовою — “государственное казенное 
учреждение “Архив города 
Севастополя”), відомості згідно з 
Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб Російської Федерації: 
основний державний реєстраційний 
номер —1149204006060, дата 
реєстрації — 23 червня 2014 р.,  

юридична особа як незаконно утворений 
орган окупаційної адміністрації Російської 
Федерації на тимчасово окупованій території 
Автономної Республіки Крим та 
м. Севастополя провадить протиправну 
діяльність із вилучення та знищення 
документів, які зберігалися в архівних 
установах на цій території, — дії іноземної 
юридичної особи, які створюють реальні та 
потенційні загрози національним інтересам, 

блокування активів — тимчасове 
позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що 
належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких 
така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших 
фізичних або юридичних осіб) 
вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження 
ними



Продовження додатка 2 5

Ідентифікаційні дані  
(повне найменування та реквізити) 

Підстава для застосування обмежувальних 
заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу 
(санкції) (відповідно до Закону 

України “Про санкції”) 
ідентифікаційний номер платника 
податків — 9201001995, код причини 
постановки на облік — 920101001, 
дата постановки на облік у 
податковому органі — 23 листопада 
2020 р., місцезнаходження юридичної 
особи: м. Севастополь, просп. Героїв 
Сталінграда, буд. 64 (г. Севастополь, 
просп. Героев Сталинграда, д. 64), 
керівник — Краснонос Ірина 
Володимирівна 

національній безпеці, суверенітету і 
територіальній цілісності України, 
порушують права і свободи людини і 
громадянина, інтереси суспільства та 
держави, призводять до окупації території, 
експропріації та обмеження права власності, 
завдання майнових втрат, створення 
перешкод для сталого економічного 
розвитку, повноцінного здійснення 
громадянами України належних їм прав і 
свобод 
 

запобігання виведенню капіталів за 
межі України 
заборона участі у приватизації, 
оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та 
особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах 
заборона збільшення розміру 
статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких 
резидент іноземної держави, 
іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або 
іноземна держава, володіє  
10 і більше відсотками статутного 
капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи 
її діяльність 
заборона передання технологій, 
прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності 
 



Продовження додатка 2 6

Ідентифікаційні дані  
(повне найменування та реквізити) 

Підстава для застосування обмежувальних 
заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу 
(санкції) (відповідно до Закону 

України “Про санкції”) 
припинення культурних обмінів, 
наукового співробітництва, 
освітніх та спортивних контактів, 
розважальних програм з 
іноземними державами та 
іноземними юридичними особами 

4. “Федеральне архівне агентство” 
(Росархів) (російською мовою — 
“Федеральное архивное агентство” 
(Росархив), відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб 
Російської Федерації: основний 
державний реєстраційний номер — 
1047710027683, дата реєстрації — 
17 травня 2004 р., ідентифікаційний 
номер платника податків — 
7710474216, дата постановки на облік 
у податковому органі — 6 вересня 
2007 р., місцезнаходження юридичної 
особи: Російська Федерація, 
м. Москва, Набережна Софійська, 
буд. 34 (Российская Федерация, 
г. Москва, Набережная Софийская, 
д. 34), керівник — Артізов Андрій 
Миколайович  

юридична особа, метою діяльності якої є 
незаконне привласнення архівних 
документів, що зберігалися в архівних 
установах на тимчасово окупованій території 
Донецької та Луганської областей, співпраця 
з такими архівними установами, — дії 
іноземної юридичної особи, які створюють 
реальні та потенційні загрози національним 
інтересам, національній безпеці, суверенітету 
і територіальній цілісності України, 
порушують права і свободи людини і 
громадянина, інтереси суспільства та 
держави, призводять до окупації території, 
експропріації та обмеження права власності, 
завдання майнових втрат, створення 
перешкод для сталого економічного 
розвитку, повноцінного здійснення 
громадянами України належних їм прав і 
свобод 

блокування активів — тимчасове 
позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що 
належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких 
така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших 
фізичних або юридичних осіб) 
вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження 
ними 
запобігання виведенню капіталів за 
межі України 
заборона участі у приватизації, 
оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та 
особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах



Продовження додатка 2 7

Ідентифікаційні дані  
(повне найменування та реквізити) 

Підстава для застосування обмежувальних 
заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу 
(санкції) (відповідно до Закону 

України “Про санкції”) 
 заборона збільшення розміру 

статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких 
резидент іноземної держави, 
іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або 
іноземна держава, володіє  
10 і більше відсотками статутного 
капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи 
її діяльність 
заборона передання технологій, 
прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності 
припинення культурних обмінів, 
наукового співробітництва, 
освітніх та спортивних контактів, 
розважальних програм з 
іноземними державами та 
іноземними юридичними особами 

5. “Головне державне управління 
документаційного забезпечення та 
архівної справи Донецької Народної 
Республіки” (російською мовою — 
“Главное государственное управление 

юридична особа як незаконно утворений 
орган окупаційної адміністрації Російської 
Федерації на тимчасово окупованій території 
Донецької та Луганської областей провадить 
протиправну діяльність із вилучення та 

блокування активів — тимчасове 
позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що 
належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких 
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Ідентифікаційні дані  
(повне найменування та реквізити) 

Підстава для застосування обмежувальних 
заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу 
(санкції) (відповідно до Закону 

України “Про санкції”) 
документационного обеспечения и 
архивного дела Донецкой Народной 
Республики”), ідентифікаційний номер 
юридичної особи — 51007941, 
місцезнаходження юридичної особи: 
м. Донецьк, просп. Тітова, буд. 10 
(г. Донецк, просп. Титова, д. 10), 
начальник так званого “Головного 
державного управління 
документаційного забезпечення та 
архівної справи Донецької Народної 
Республіки” — Костенко Ірина 
Олександрівна (перейменування 
архівної установи постановою так 
званого “уряду Донецької Народної 
Республіки” від 8 квітня 2022 р.  
№ 31-2 “Про внесення змін до 
Постанови Ради Міністрів Донецької 
Народної Республіки від 22 липня 
2015 р. № 13-34 “Про перейменування 
Головного державного архівного 
управління Донецької Народної 
Республіки, затвердження Положення 
та структури Головного державного 
управління документаційного 
забезпечення та архівної справи 
Донецької Народної Республіки”) 

вивезення документів, які зберігалися в 
архівних установах на цій території, — дії 
іноземної юридичної особи, які створюють 
реальні та потенційні загрози національним 
інтересам, національній безпеці, суверенітету 
і територіальній цілісності України, 
порушують права і свободи людини і 
громадянина, інтереси суспільства та 
держави, призводять до окупації території, 
експропріації та обмеження права власності, 
завдання майнових втрат, створення 
перешкод для сталого економічного 
розвитку, повноцінного здійснення 
громадянами України належних їм прав і 
свобод 
 

така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших 
фізичних або юридичних осіб) 
вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження 
ними 
запобігання виведенню капіталів за 
межі України 
заборона участі у приватизації, 
оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та 
особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах 
заборона збільшення розміру 
статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких 
резидент іноземної держави, 
іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або 
іноземна держава, володіє  
10 і більше відсотками статутного 
капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи 
її діяльність
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Ідентифікаційні дані  
(повне найменування та реквізити) 

Підстава для застосування обмежувальних 
заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу 
(санкції) (відповідно до Закону 

України “Про санкції”) 
заборона передання технологій, 
прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності 
припинення культурних обмінів, 
наукового співробітництва, 
освітніх та спортивних контактів, 
розважальних програм з 
іноземними державами та 
іноземними юридичними особами 

6. “Державний архів Донецької 
Народної Республіки” (російською 
мовою — “Государственный архив 
Донецкой Народной Республики”), 
ідентифікаційний номер юридичної 
особи — 51013300, місцезнаходження 
юридичної особи: м. Донецьк, 
просп. Лагутенко, буд. 12, корпус № 1 
(г. Донецк, просп. Лагутенко, д. 12, 
корпус № 1), виконуюча обов’язки 
директора так званого “Державного 
архіву Донецької Народної 
Республіки” — Кравцова Лідія 
Сергіївна 

юридична особа як незаконно утворений 
орган окупаційної адміністрації Російської 
Федерації на тимчасово окупованій території 
Донецької та Луганської областей провадить 
протиправну діяльність із вилучення та 
вивезення документів, які зберігалися в 
архівних установах на цій території, — дії 
іноземної юридичної особи, які створюють 
реальні та потенційні загрози національним 
інтересам, національній безпеці, суверенітету 
і територіальній цілісності України, 
порушують права і свободи людини і 
громадянина, інтереси суспільства та 
держави, призводять до окупації території, 
експропріації та обмеження права власності, 
завдання майнових втрат, створення 
перешкод для сталого економічного 

блокування активів — тимчасове 
позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що 
належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких 
така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших 
фізичних або юридичних осіб) 
вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження 
ними 
запобігання виведенню капіталів за 
межі України 
заборона участі у приватизації, 
оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та 
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Ідентифікаційні дані  
(повне найменування та реквізити) 

Підстава для застосування обмежувальних 
заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу 
(санкції) (відповідно до Закону 

України “Про санкції”) 
розвитку, повноцінного здійснення 
громадянами України належних їм прав і 
свобод 
 

особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах 
заборона збільшення розміру 
статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких 
резидент іноземної держави, 
іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або 
іноземна держава, володіє  
10 і більше відсотками статутного 
капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи 
її діяльність 
заборона передання технологій, 
прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності 
припинення культурних обмінів, 
наукового співробітництва, 
освітніх та спортивних контактів, 
розважальних програм з 
іноземними державами та 
іноземними юридичними особами 

_____________________ 


