
Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 30 серпня 2022 р. № 768-р 

ПЕРЕЛІК ФІЗИЧНИХ ОСІБ, 
до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) 

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

народження, громадянство), 
посада/професійна діяльність 

Підстава для застосування  
обмежувальних заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу (санкції)  
(відповідно до Закону України  

“Про санкції”) 

1. Гундяєв Володимир 
Михайлович  
(російською мовою ⸺ 
Гундяев Владимир Михайлович, 
латинськими літерами — 
Hundiaev Volodymyr 
Mykhailovych) народився 
20 листопада 1946 р., 
громадянин Російської 
Федерації, 16-й Патріарх 
Московський і Всієї Русі Кирил 

23 лютого 2022 р. (після постанови Путіна про 
використання військ в Україні) патріарх 
Кирило, вітаючи російських солдатів з “Днем 
захисника вітчизни”, заявив, що не буває 
війни без жертв, заявив про “загрозу” на 
адресу Росії на російських кордонах і 
закликав російських солдатів не сумніватися в 
тому, що вони вибрали правильний шлях у 
житті, і закликав бути в боєздатності. 
Також він привітав особисто Путіна і заявив, 
що російські війська лише стоять “на сторожі 
кордонів Росії”. 
23 лютого 2022 р. патріарх Кирило 
звернувся до вірян із закликом “возносити 
сугубу, гарячу молитву про найскоріше 
відновлення миру”. 3 березня Московський 
патріархат розіслав циркуляр з текстом  

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; 
обмеження торговельних операцій у частині 
заборони експортно-імпортних операцій, 
операцій із переробки; 
повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 
запобігання виведенню капіталів за межі 
України; 



Продовження додатка  2

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

народження, громадянство), 
посада/професійна діяльність 

Підстава для застосування  
обмежувальних заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу (санкції)  
(відповідно до Закону України  

“Про санкції”) 

 “Молитви про відновлення миру”, де 
згадувалася “єдина купіль Хрещення, що за 
святого князя Володимира” і покликалася 
Божа допомога для протидії “іноплеменним” 
ворогам “Святої Русі”, містилося прохання 
про прощення гріхів і вічного покою  загиблим 
на війні. 6 березня 2022 р. в Прощену неділю 
на літургії в Храмі Христа Спасителя патріарх 
Кирило виправдав вторгнення Росії в Україну, 
використавши аргументи російської 
пропаганди, заявивши що необхідно стати на 
бік “Донбасу”, де за його словами 8 років 
нібито йде геноцид і де Україна нібито 
нав’язує населенню гей-паради. 
Він цинічно закликав “молитися за те, щоб 
якнайшвидше настав мир, щоб перестала 
литися кров наших братів і сестер, щоб 
Господь прихилив милість Свою до 
багатостраждальної Донбаської землі, яка 
вісім років несе на собі цю скорботну печать, 
що породжується людським гріхом і 
ненавистю”. При цьому про інші регіони 
України предстоятель РПЦ не згадав. 
Таким чином, патріарх Кирило повторив усі 
наративи кремлівської пропаганди, яка 

зупинення виконання економічних та 
фінансових зобов’язань; 
анулювання ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для 
здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
заборона 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 користування радіочастотним 
ресурсом України; 
припинення надання електронних 
комунікаційних послуг і використання 
електронних комунікаційних мереж; 
заборона здійснення публічних та оборонних 
закупівель товарів, робіт і послуг у 
юридичних осіб-резидентів іноземної 
держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у власності іноземної 
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Прізвище, ім’я, по батькові, 
ідентифікаційні дані (дата 

народження, громадянство), 
посада/професійна діяльність 

Підстава для застосування  
обмежувальних заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу (санкції)  
(відповідно до Закону України  

“Про санкції”) 

пояснює війну, розв’язану Росією по всій 
території суверенної держави України, 
необхідністю “захистити безпеку Донбасу”. 
9 березня 2022 р. після літургії заявив, що 
українці та росіяни ⸺ це один народ, що Росія 
та Україна ⸺ одна країна, що Захід нацьковує 
українців убивати росіян, щоб розділити їх, і 
для цього дає українцям зброю, і тому він є 
ворогом Росії та Бога, що Росія має право 
застосовувати силу проти України. 
У своєму листі до ВСЦ у березні 2022 р. 
виправдав напад на Україну розширенням 
НАТО, захистом російської мови та 
створенням ПЦУ та не висловив співчуття у 
зв’язку із смертями жертв серед українців. 

держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж 
товарів, робіт, послуг походженням з 
іноземної держави, до якої застосовано 
санкції згідно із законом; 
заборона заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів 
до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден 
до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 
повна заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до 
яких застосовано санкції згідно із законом; 

 13 березня після богослужіння вручив 
головнокомандувачу Росгвардії Віктору 
Золотову Августову ікону Богородиці з 
формулюванням на захист “молодих воїнів, 
які присягнули на захист Росії” та заявив, що 
вона зберегла життя російським солдатам у 
Першу світову війну. Золотов у відповідь 
відкрито визнав, що Росгвардія воює в Україні 
і що подарована ікона “наблизить перемогу 
російських воїнів” і висловив жаль, що через 

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), 
посада/професійна діяльність 

Підстава для застосування  
обмежувальних заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу (санкції)  
(відповідно до Закону України  

“Про санкції”) 

“нацистів” росіяни просуваються не так 
швидко, але висловив упевненість, що мета 
буде досягнута. Того ж дня російський 
боєприпас вразив Святогірську лавру, що 
належить УПЦ (в єдності з Московським 
Патріархатом). 

припинення дії торговельних угод, спільних 
проектів та промислових програм у певних 
сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 
заборона передання технологій, прав на 
об’єкти права інтелектуальної власності; 
відмова в наданні та скасування віз 
резидентам іноземних держав, застосування 
інших заборон в’їзду на територію України; 
заборона на набуття у власність земельних 
ділянок; 
припинення культурних обмінів, наукового 
співробітництва, освітніх та спортивних 
контактів, розважальних програм з 
іноземними державами та іноземними 
юридичними особами

2. Алфєєв Григорій Валерійович  
(російською мовою ⸺ Алфеев 
Григорий Валерьевич, 
латинськими літерами —  
Alfieiev Hryhorii Valeriiovych) 
народився 24 липня 1966 р., 
громадянин Російської 
Федерації, керівник відділу 
зовнішніх церковних  

Публічно підтримує та виправдовує війну 
Російської Федерації проти України. 

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), 
посада/професійна діяльність 

Підстава для застосування  
обмежувальних заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу (санкції)  
(відповідно до Закону України  

“Про санкції”) 

зв’язків Російської Православної 
Церкви митрополит 
Волоколамський Іларіон 

 обмеження торговельних операцій у частині 
заборони експортно-імпортних операцій, 
операцій із переробки; 
повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 
запобігання виведенню капіталів за межі 
України; 
зупинення виконання економічних та 
фінансових зобов’язань; 
анулювання ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для 
здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
заборона 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 користування радіочастотним 
ресурсом України; 
припинення надання електронних 
комунікаційних послуг і використання 
електронних комунікаційних мереж;



Продовження додатка  6

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

народження, громадянство), 
посада/професійна діяльність 

Підстава для застосування  
обмежувальних заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу (санкції)  
(відповідно до Закону України  

“Про санкції”) 

  заборона здійснення публічних та оборонних 
закупівель товарів, робіт і послуг у 
юридичних осіб-резидентів іноземної 
держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у власності іноземної 
держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж 
товарів, робіт, послуг походженням з 
іноземної держави, до якої застосовано 
санкції згідно із законом; 
заборона заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів 
до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден 
до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 
повна заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до 
яких застосовано санкції згідно із законом; 
заборона збільшення розміру статутного 
капіталу господарських товариств, 
підприємств, у яких резидент іноземної 
держави, іноземна держава, юридична особа, 
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Прізвище, ім’я, по батькові, 
ідентифікаційні дані (дата 

народження, громадянство), 
посада/професійна діяльність 
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(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; 
припинення дії торговельних угод, спільних 
проектів та промислових програм у певних 
сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 
заборона передання технологій, прав на 
об’єкти права інтелектуальної власності; 
відмова в наданні та скасування віз 
резидентам іноземних держав, застосування 
інших заборон в’їзду на територію України; 
заборона на набуття у власність земельних 
ділянок; 
припинення культурних обмінів, наукового 
співробітництва, освітніх та спортивних 
контактів, розважальних програм з 
іноземними державами та іноземними 
юридичними особами;
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Прізвище, ім’я, по батькові, 
ідентифікаційні дані (дата 

народження, громадянство), 
посада/професійна діяльність 

Підстава для застосування  
обмежувальних заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу (санкції)  
(відповідно до Закону України  

“Про санкції”) 

3. Балашов Микола 
Володимирович  
(російською мовою ⸺ Балашов 
Николай Владимирович, 
латинськими літерами — 
Balashov Mykola 
Volodymyrovych) народився 
13 грудня 1956 р., громадянин ⸺ 
Російської Федерації, заступник 
керівника відділу зовнішніх 
церковних зв’язків Російської 
Православної Церкви протоієрей 

публічно підтримує та виправдовує війну 
Російської Федерації проти України. 

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; 
обмеження торговельних операцій у частині 
заборони експортно-імпортних операцій, 
операцій із переробки; 

  повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 
запобігання виведенню капіталів за межі 
України; 
зупинення виконання економічних та 
фінансових зобов’язань; 
анулювання ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для 
здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 



Продовження додатка  9

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

народження, громадянство), 
посада/професійна діяльність 

Підстава для застосування  
обмежувальних заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу (санкції)  
(відповідно до Закону України  

“Про санкції”) 

заборона 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 користування радіочастотним 
ресурсом України; 
припинення надання електронних 
комунікаційних послуг і використання 
електронних комунікаційних мереж; 
заборона здійснення публічних та оборонних 
закупівель товарів, робіт і послуг у 
юридичних осіб-резидентів іноземної 
держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у власності іноземної 
держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж 
товарів, робіт, послуг походженням з 
іноземної держави, до якої застосовано 
санкції згідно із законом; 



Продовження додатка  10

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

народження, громадянство), 
посада/професійна діяльність 

Підстава для застосування  
обмежувальних заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу (санкції)  
(відповідно до Закону України  

“Про санкції”) 

  заборона заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів 
до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден 
до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 
повна заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до 
яких застосовано санкції згідно із законом; 
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; 
припинення дії торговельних угод, спільних 
проектів та промислових програм у певних 
сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 
заборона передання технологій, прав на 
об’єкти права інтелектуальної власності; 



Продовження додатка  11

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

народження, громадянство), 
посада/професійна діяльність 

Підстава для застосування  
обмежувальних заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу (санкції)  
(відповідно до Закону України  

“Про санкції”) 

  відмова в наданні та скасування віз 
резидентам іноземних держав, застосування 
інших заборон в’їзду на територію України; 
заборона на набуття у власність земельних 
ділянок; 
припинення культурних обмінів, наукового 
співробітництва, освітніх та спортивних 
контактів, розважальних програм з 
іноземними державами та іноземними 
юридичними особами 

4. Шевкунов Георгій 
Олександрович  
(російською мовою ⸺  
Шевкунов Георгий 
Александрович, латинськими 
літерами — Shеvkunov Heorhii 
Oleksandrovych) народився 
2 липня 1958 р., громадянин 
Російської Федерації, 
митрополит Псковський і 
Пороховський Російської 
Православної Церкви Тихон 

Підтримав війну РФ проти України. 6 березня 
2022 року, після богослужіння, звертаючись 
до парафіян, митрополит Тихон розповів про 
події, що відбуваються у світі, у тому числі в 
Україні: “2014 року до влади прийшли люди, 
які безпосередньо пов’язані з нацизмом. І це 
страшний та сумний факт. 
У 2008 році Україною було подано заявку до 
НАТО і від неї ніхто не відмовлявся. А це, як 
пояснював Президент, 4 хвилини підлітного 
часу ракет до Москви. Все руйнується, весь 
баланс безпеки в Європі та світі. Страшно 
дивитись на кадри, з якими не можна 
сперечатися, вони є документальними. 

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; 
обмеження торговельних операцій у частині 
заборони експортно-імпортних операцій, 
операцій із переробки 
 



Продовження додатка  12

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

народження, громадянство), 
посада/професійна діяльність 

Підстава для застосування  
обмежувальних заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу (санкції)  
(відповідно до Закону України  

“Про санкції”) 

 Атомна зброя, якою нам погрожують ті самі 
заокеанські та європейські сили. Президент 
пояснив свою позицію: якщо зараз ми не 
зупинимо, не роззброїмо державу (не народ, а 
державу), яка стала на нацистський шлях, то 
за 3⸺4 роки ця армія буде не 350 тис., а  
700 тис. і більше. І тоді вже, як каже наш 
президент, силами регулярної армії ми не 
впораємося. Доведеться призивати 
резервістів, хлопчиків і таке інше. Зараз немає 
жодного призовника, і як заявив Путін, сил 
регулярної армії достатньо”. 

повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 
запобігання виведенню капіталів за межі 
України; 
зупинення виконання економічних та 
фінансових зобов’язань; 
анулювання ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для 
здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
заборона 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 користування радіочастотним 
ресурсом України; 
припинення надання електронних 
комунікаційних послуг і використання 
електронних комунікаційних мереж; 



Продовження додатка  13

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

народження, громадянство), 
посада/професійна діяльність 

Підстава для застосування  
обмежувальних заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу (санкції)  
(відповідно до Закону України  

“Про санкції”) 

заборона здійснення публічних та оборонних 
закупівель товарів, робіт і послуг у 
юридичних осіб-резидентів іноземної 
держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у власності іноземної 
держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж 
товарів, робіт, послуг походженням з 
іноземної держави, до якої застосовано 
санкції згідно із законом; 
заборона заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів 
до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден 
до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 
повна заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до 
яких застосовано санкції згідно із законом; 
заборона збільшення розміру статутного 
капіталу господарських товариств, 
підприємств, у яких резидент іноземної 



Продовження додатка  14

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

народження, громадянство), 
посада/професійна діяльність 

Підстава для застосування  
обмежувальних заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу (санкції)  
(відповідно до Закону України  

“Про санкції”) 

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; 
припинення дії торговельних угод, спільних 
проектів та промислових програм у певних 
сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 
заборона передання технологій, прав на 
об’єкти права інтелектуальної власності; 
відмова в наданні та скасування віз 
резидентам іноземних держав, застосування 
інших заборон в’їзду на територію України; 
заборона на набуття у власність земельних 
ділянок; 
припинення культурних обмінів, наукового 
співробітництва, освітніх та спортивних 
контактів, розважальних програм з 
іноземними державами та іноземними 
юридичними особами; 
 



Продовження додатка  15

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

народження, громадянство), 
посада/професійна діяльність 

Підстава для застосування  
обмежувальних заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу (санкції)  
(відповідно до Закону України  

“Про санкції”) 

5. Волочков Павло Павлович 
(російською мовою ⸺  
Волочков Павел Павлович, 
латинськими літерами — 
Volochkov Pavlo Pavlovych) 
народився 2 лютого 1961 р., 
громадянин ⸺ Російської 
Федерації, архієпископ 
Сиктивкарський і Комі-
Зирянський Російської 
Православної Церкви Питирим 

21 березня 2022 р. на сайті “Русская народная 
линия” було розміщено інтерв’ю архієпископа 
Питирима Інформаційному агенству 
REGNUM, в якому він відверто підтримує 
спробу анексії Криму та війну Російської 
Федерації проти України (ключові цитати 
позначено підкресленням): 
“ИА REGNUM: Ваше Высокопреосвященство, 
Россия проводит специальную военную 
операцию на Украине. Что она значит для вас, 
чем отзывается в вашем сердце? 
Архиепископ Питирим: Начало ее меня 
застало в Крыму, где я проходил 
реабилитацию после коронавируса. И в ночь 
24 февраля снится мне святой Иов Почаевский, 
к которому я приезжал еще 
40 лет назад, будучи диаконом, служил 
молебны и молился перед гробом этого 
праведника. Во сне я видел, как стою у 
гробницы, потом прикладываюсь к его 
целебным мощам, и он встает и идет по храму 
со всеми верными, приветствует, 
благословляет. Подошел ко мне, всего обнял, 
расцеловал троекратно и, улыбаясь, подтвердил

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; 
обмеження торговельних операцій у частині 
заборони експортно-імпортних операцій, 
операцій із переробки; 
повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 
запобігання виведенню капіталів за межі 
України; 
зупинення виконання економічних та 
фінансових зобов’язань; 
анулювання ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для 
здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
 



Продовження додатка  16

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

народження, громадянство), 
посада/професійна діяльність 

Підстава для застосування  
обмежувальних заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу (санкції)  
(відповідно до Закону України  

“Про санкції”) 

 мои мысли. Я проснулся, думаю: “О, началась 
спецоперация”. И у меня радость такая: 
президент России правильно всё делает, по 
военной науке. И еще думаю: “Иов 
Почаевский ⸺ а его мощи находятся ведь на 
территории современной Украины ⸺ таким 
образом показывает, что я правоверен в своих 
мыслях”. 
Я изучал историю и знаю, что Киев 
неоднократно подвергался осаде, в том  числе 
нашими русскими князьями. Но происходило 
это за неправедные деяния киевлян. И сейчас 
мы видим неправедные деяния Киева. Мы 
видим, что они связались с неонацизмом и 
бандеровщиной, допустили у себя на земле 
размещение 32 американских биологических 
лабораторий. Это полное подтверждение 
правоты того, что делает сейчас Россия и 
Путин. 
Я хорошо знаю, что такое радикальный 
украинский национализм. Я вырос на Кубани, 
служил в армии, видел этих поклонников 
Бандеры. Особенно тех, кто с Западной 
Украины ⸺ эти люди очень отличались от 

анулювання дії спеціальних дозволів на 
користування надрами заборона 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 користування радіочастотним 
ресурсом України; 
припинення надання електронних 
комунікаційних послуг і використання 
електронних комунікаційних мереж; 
заборона здійснення публічних та оборонних 
закупівель товарів, робіт і послуг у 
юридичних осіб-резидентів іноземної 
держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у власності іноземної 
держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж 
товарів, робіт, послуг походженням з 
іноземної держави, до якої застосовано 
санкції згідно із законом; 



Продовження додатка  17
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простых украинцев. У меня есть знакомые 
украинские православные батюшки, 
замечательные священники. А вот которые 
ненормальные, они со стороны Западной 
Украины, и их хорошо знаю. И я прекрасно 
понимаю, какое зло несет в себе бандеровщина 
и неонацизм. 
Это слава Богу, что президент Путин 
выступил решительно, не побоялся западного 
давления. У нас есть и Восток, о котором 
пророчествовали русские мыслители. Есть с 
кем дружить дальше, с тем же Китаем и 
Индией. Так что не пропадем. И я очень 
приветствую курс на национализацию 
иностранных предприятий. Они наши 
золотовалютные резервы блокируют и 
присваивают, санкционный режим нам 
включили ⸺ поэтому ответные меры будут 
правильными и справедливыми. 
Всё правильно, что делается президентом. Я 
сам являюсь монархистом по убеждениям и 
как монархист скажу: если бы Бог дал такую 
возможность, то я сам ⸺ если бы патриарх не 
захотел короновать, у нас с патриархом 

заборона заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів 
до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден 
до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 
повна заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до 
яких застосовано санкції згідно із законом; 
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; 
припинення дії торговельних угод, спільних 
проектів та промислових програм у певних 
сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 
заборона передання технологій, прав на 
об’єкти права інтелектуальної власності; 
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благодать архиерейская одинаковая ⸺ 
возложил корону на голову Путину. 
ИА REGNUM: И все же боевые действия 
несут разрушение и приводят к гибели людей. 
Что можно сказать в этой связи украинским 
православным? 
Архиепископ Питирим: Что сказать, жалко 
людей, и в Средневековье, и сегодня, 
кровопролитие есть кровопролитие. Но нужно 
сказать и другое. Украина сошла с праведного 
пути. Посмотрите интервью, которые 
“политические украинцы” раздают на 
английском языке. Поэтому российская 
операция ⸺ это к очищению и Украины, и 
России. Тот, кто бьет первым, не всегда 
бывает неправ. А то сейчас спекулируют на 
этом много. Нет, иногда ⸺ и сейчас именно 
такой случай ⸺ первым ударивший является 
правым. 

відмова в наданні та скасування віз 
резидентам іноземних держав, застосування 
інших заборон в’їзду на територію України; 
заборона на набуття у власність земельних 
ділянок; 
припинення культурних обмінів, наукового 
співробітництва, освітніх та спортивних 
контактів, розважальних програм з 
іноземними державами та іноземними 
юридичними особами 
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6. Владіміров Артемій 
Володимирович  
(російською мовою ⸺ 
Владимиров Артемий 
Владимирович, латинськими 
літерами —  
Vladimirov Artemii 
Volodymyrovych) народився 
21 лютого 1961 р., 
громадянин ⸺ Російської 
Федерації, протоієрей Російської 
Православної Церкви, 
письменник, проповідник та 
педагог 

28 лютого 2022 р. на YouTube розміщено 
фрагмент промови протоієрея Артемія, де він 
так оцінює вторгнення Російської Федерації в 
Україну: 
“Кажуть, що з моменту, коли наша матінка-
Росія заступилася нарешті за жителів 
Донецька та Луганська, і за всіх жертв 
неофашистської хунти, змінився світовий 
порядок ⸺ Росія зміцніла, усунула від себе 
недоліки дипломатії, відмовилася від 
компромісів і, не злякавшись жодних заборон 
та санкцій, виконала веління совісті. Потрібно 
винищити коричневу чуму під черевцем Росії. 
Потрібно дати українцям, а краще сказати ⸺ 
малоросам, нашим братам та сестрам, 
можливість жити з нами у дружбі та любові”. 
3 березня 2022 р. під час богослужіння в храмі 
Олексія чоловіка Божого Олексіївського 
ставропігійного жіночого монастиря, 
протоієрей Артемій проголосив проповідь, в 
якій виправдовував агресію Росії проти 
України та висловив надію на поглинання 
Росією країн колишнього СРСР (подається 
розшифровка майже всієї проповіді): 
“К сожалению, не все наши соотечественники 

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; 
обмеження торговельних операцій у частині 
заборони експортно-імпортних операцій, 
операцій із переробки; 
повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 
запобігання виведенню капіталів за межі 
України; 
зупинення виконання економічних та 
фінансових зобов’язань; 
анулювання ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для 
здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
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понимают происходящее. Питаясь какими-то
неверными источниками информации, иные 
деятели культуры, а о молодежи помолчим, 
солидаризируются с фашизмом.  
“Нет войне!” ⸺ возглашают галкины, 
палкины и прочие деятели эстрады, почему-то 
в течение восьми лет, устраивая вечера смеха, 
в то время как здесь под боком, на Донбассе 
ежедневно расстреливали людей, убивали, 
насиловали, сжигали! Сравнивали с землёй их 
жилище укрофашисты ⸺ змеёныши, 
выкормленые Европой. 
Сейчас идет война России, как это всегда 
было, с коллективным западом. Что может 
породить этот Запад? ИГИЛ и неофашизм ⸺ 
вот их детище, вот их исчадие, вот плод их 
духовности и жизненных устремлений. Они 
могут превратить планету только в хаос, они 
могут взрастить только людоедов. И поистине 
обидно за тех наших соотечественников, ну 
прихожан у нас таких нет, которые сегодня, 
витая в виртуальном мире, солидаризируются 
с Коломойским, Аваковым, Яценюком, 
кровавым пастором Турчиновым ⸺  
с фашистами, людоедами, извергами рода 
человеческого, по Божьему попущению, там 

заборона 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 користування радіочастотним 
ресурсом України; 
припинення надання електронних 
комунікаційних послуг і використання 
електронних комунікаційних мереж; 
заборона здійснення публічних та оборонних 
закупівель товарів, робіт і послуг у 
юридичних осіб-резидентів іноземної 
держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у власності іноземної 
держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж 
товарів, робіт, послуг походженням з 
іноземної держави, до якої застосовано 
санкції згідно із законом; 
заборона заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів 
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на братской Украине, осуществляющим свою 
тиранию. 
“Батюшка, а вот жители города Сумы, жители 
Чернигова клянут на чем свет стоит 
российские войска! Жители Энергодара 
выставили заградительные укрепления, ежи 
перед атомной электростанцией, которую мы 
хотим взять под контроль”. 
8 лет, а нужно сказать не 8, а 25 лет, жители 
Украины обучали своих детей уроку “Убей в 
себе русского”. 25 лет скакали на ножке со 
словами “кто не прыгает, тот москаль”. Кто 
подсчитал, сколько томится в казематах 
Харькова, Киева русских людей, которые не 
согласились продать свою душу фашизму? Кто 
подсчитал число изнасилованных девушек, 
живых соотечественников, из которых 
вырезали органы и отправили в Европу? Все 
это безусловно выйдет наружу! 
Российские миротворческие войска 
осуществляют спецоперацию для того чтобы 
устроить нюрнбергский процесс над всей 
Европой. Те, кто внимательно следить за 
политика и смотрят что современные лидеры 
Германии говорят

до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден 
до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 
повна заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до 
яких застосовано санкції згідно із законом; 
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; 
припинення дії торговельних угод, спільних 
проектів та промислових програм у певних 
сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 
заборона передання технологій, прав на 
об’єкти права інтелектуальної власності; 
відмова в наданні та скасування віз 
резидентам іноземних держав, застосування 
інших заборон в’їзду на територію України; 
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 “Какой там геноцид! Это смеху подобно!”, 
солидаризируясь таким образом с Гитлером. 
Но что взять с Европы объюродившей? 
Страшно, когда православные люди ⸺ вот 
подписалась почти 200 священников под 
воззванием Святейшему Патриарху Кириллу, 
чтобы он посодействовал прекратить войну. 

заборона на набуття у власність земельних 
ділянок; 
припинення культурних обмінів, наукового 
співробітництва, освітніх та спортивних 
контактів, розважальних програм з 
іноземними державами та іноземними 
юридичними особами

7. Ткачов Андрій Юрійович 
(російською мовою ⸺ Ткачёв 
Андрей Юрьевич, латинськими 
літерами — (Tkachov Andrii 
Yuriiovych) народився  
30 грудня 1969 р., громадянин ⸺ 
Російської Федерації, 
митрофорний протоієрей 
Російської Православної Церкви, 
проповідник, телеведучий 

28 лютого 2022 року, вже після початку 
повномасштабного вторгнення військ РФ в 
Україну, Андрій Ткачов під час богослужіння 
проголосив проповідь, в якій виправдовував 
російську агресію проти України, 
розглядаючи її як покарання українцям за 
Майдан: 
“Война не началась, война заканчивается. И 
тот кто не знал что она началась и давно идёт, 
тот просто сволочь, потому что 8 лет подряд 
начиная с беркутят, которым с двустволки в 
лицо стреляли с пяти метров; они потом после 
двухмесячных операций приходили ко мне в 
храм, с лицом таким как в фильме ужасов. Это 
были первые жертвы Майдана. Проклятый 

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; 
обмеження торговельних операцій у частині 
заборони експортно-імпортних операцій, 
операцій із переробки; 
повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 
запобігання виведенню капіталів за межі 
України; 
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 Майдан ⸺ корень и вина всего 
происходящего. Не надо искать виноватых на 
стороне, виноват Майдан и те кто его 
устроили ⸺ как за большой атлантической 
лужей, так и все кто здесь на континенте этим 
занимался. Виноваты они ⸺ по суду 
всесвятого слова и по законам духовным. 
Между посевом и жатвой должно пройти 
время. Посеяли 8 лет назад ⸺ жните! А как вы 
хотели? Если вы посеяли вчера, а пожали 
сегодня, то конечно бы хватило котячего ума 
понять за что получаешь. Но поскольку 
посеяли давно, то уже забыли за что. И 
Соломон сказал ⸺ между посевом и жатвой 
происходит время, поэтому сыны 
человеческие не понимают смысла наказаний. 
Между делом и плодом, между благом и иной 
наградой, между грехом и наказанием 
проходит время, и мы забываем, и поэтому не 
спешат исправляться сыны человеческие. Но 
законы духовно никто не отменял. Поэтому 
виноватые только там и только те, кто это 
сделал, кто разрушил ту любимую страну 
которую мы любили, в которой я лично жил, 

зупинення виконання економічних та 
фінансових зобов’язань; 
анулювання ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для 
здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
заборона 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 користування радіочастотним 
ресурсом України; 
припинення надання електронних 
комунікаційних послуг і використання 
електронних комунікаційних мереж; 
заборона здійснення публічних та оборонних 
закупівель товарів, робіт і послуг у 
юридичних осіб-резидентів іноземної 
держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу 
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Прізвище, ім’я, по батькові, 
ідентифікаційні дані (дата 

народження, громадянство), 
посада/професійна діяльність 

Підстава для застосування  
обмежувальних заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу (санкції)  
(відповідно до Закону України  

“Про санкції”) 

 которые просто забрали землю из-под ног, и 
которые на границах нашей страны 
договорились, придумали, получили для этого 
все материальные средства и помощь, сделать 
просто какой- то, какой-то параллельный мир. 
И вы себе просто даже не представляете, кто 
это и что это... 
Если бы не сделали ничего, через два года 
полетело бы сюда, без всякой пощады без 
всякого предупреждения. И если бы они сюда 
зашли ⸺ резали бы нас с вами и кровью 
крыши мазали ⸺ как они раньше об этом и 
говорили... 

яких знаходиться у власності іноземної 
держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж 
товарів, робіт, послуг походженням з 
іноземної держави, до якої застосовано 
санкції згідно із законом; 
заборона заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів 
до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден 
до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 
повна заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до 
яких застосовано санкції згідно із законом; 
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), 
посада/професійна діяльність 

Підстава для застосування  
обмежувальних заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу (санкції)  
(відповідно до Закону України  

“Про санкції”) 

  припинення дії торговельних угод, спільних 
проектів та промислових програм у певних 
сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 
заборона передання технологій, прав на 
об’єкти права інтелектуальної власності; 
відмова в наданні та скасування віз 
резидентам іноземних держав, застосування 
інших заборон в’їзду на територію України; 
заборона на набуття у власність земельних 
ділянок; 
припинення культурних обмінів, наукового 
співробітництва, освітніх та спортивних 
контактів, розважальних програм з 
іноземними державами та іноземними 
юридичними особами 

8. Осипов Олексій Ілліч 
(російською мовою ⸺ Осипов 
Алексей Ильич, латинськими 
літерами — Osypov Oleksii Illich) 
народився 31 березня 1938 р., 
громадянин ⸺ Російської 
Федерації, російський 
православний богослов, педагог і 
публіцист, доктор богослов’я,  

22 березня 2022 р. професор Московської 
Духовної Академії, доктор богослов’я Олексій 
Ілліч Осипов зустрівся з представниками 
широкого загалу та ЗМІ у будівлі Громадської 
Палати м. Сергієв Посад (Московська 
область). 
Тема зустрічі: “Інформаційна безпека у 
зв’язку з останніми подіями в Україні”. 

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), 
посада/професійна діяльність 

Підстава для застосування  
обмежувальних заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу (санкції)  
(відповідно до Закону України  

“Про санкції”) 

заслужений професор 
Московської православної 
духовної академії і семінарії 
Російської Православної Церкви 

Професор у ході своєї лекції та прес-
конференції, що послідувала за нею, 
однозначно підтримав рішення вищого 
політичного керівництва Росії про проведення 
спеціальної військової операції з 
денацифікації та демілітаризації України. 
У відеозаписі фрагмента виступу професора 
Осипова прозвучали такі його слова: 
“Той крок, на який пішла зараз Росія, є 
необхідним. І ще, дякувати Богу, схопили, 
тобто, в останній момент! Все вже над прірвою 
стояло! Ще мить ⸺ і все! І ринула б на нас 
орда, і ще яка! Хлинула б на Росію. 
Подивіться, що зі своїми, часом, мешканцями 
там роблять! А що було б з нашим, скажімо, 
Ростов на Дону чи Білгород, ці різні. 
Подивіться, яка ненависть зараз пропагується 
не просто до Росії, навіть як до держави ⸺ до 
росіян!” 

обмеження торговельних операцій у частині 
заборони експортно-імпортних операцій, 
операцій із переробки; 
повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 
запобігання виведенню капіталів за межі 
України; 
зупинення виконання економічних та 
фінансових зобов’язань; 
анулювання ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для 
здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
заборона участі у приватизації, оренді 
державного майна резидентами іноземної 
держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або діють в 
їх інтересах; 
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Прізвище, ім’я, по батькові, 
ідентифікаційні дані (дата 

народження, громадянство), 
посада/професійна діяльність 

Підстава для застосування  
обмежувальних заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу (санкції)  
(відповідно до Закону України  

“Про санкції”) 

  заборона користування радіочастотним 
ресурсом України; 
припинення надання електронних 
комунікаційних послуг і використання 
електронних комунікаційних мереж; 
заборона здійснення публічних та оборонних 
закупівель товарів, робіт і послуг у 
юридичних осіб-резидентів іноземної 
держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у власності іноземної 
держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж 
товарів, робіт, послуг походженням з 
іноземної держави, до якої застосовано 
санкції згідно із законом; 
заборона заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів 
до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден 
до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 
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Прізвище, ім’я, по батькові, 
ідентифікаційні дані (дата 

народження, громадянство), 
посада/професійна діяльність 

Підстава для застосування  
обмежувальних заходів (санкцій) 

Вид обмежувального заходу (санкції)  
(відповідно до Закону України  

“Про санкції”) 

  повна заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до 
яких застосовано санкції згідно із законом; 
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; 
припинення дії торговельних угод, спільних 
проектів та промислових програм у певних 
сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 
заборона передання технологій, прав на 
об’єкти права інтелектуальної власності; 
відмова в наданні та скасування віз 
резидентам іноземних держав, застосування 
інших заборон в’їзду на територію України; 
заборона на набуття у власність земельних 
ділянок; 
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Прізвище, ім’я, по батькові, 
ідентифікаційні дані (дата 
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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;

_____________________ 


