Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2022 р. № 535-р
ПЕРЕЛІК ФІЗИЧНИХ ОСІБ,
до яких пропонується застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних
заходів (санкцій) у зв’язку з діями, що створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, зокрема умисним порушенням
встановленого порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя та виїзду з неї, організацією та участю у концертних та інших публічних заходах на зазначеній території
Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
1. МАСЛЯКОВ Олександр
Васильович (російською мовою
МАСЛЯКОВ Александр
Васильевич) (латинськими
літерами MASLIAKOV
Aleksandr Vasilevich)
народився 24 листопада
1941 р. у м. Єкатеринбурзі,
Російська Федерація,
ідентифікаційний номер
платника податків —
770402650570

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)

як ведучий і організатор брав
участь у проведенні 24 серпня
2021 р. КВК Літній кубок
чемпіонів 2021 р. у м. Ялті, який
проходив на території санаторнокурортного комплексу Mriya
Resort & SPA, розташованого на
тимчасово окупованій території
Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя, що створює
реальні або потенційні загрози
національним інтересам, порушує
інтереси суспільства та держави,

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;

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

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)

заборона збільшення розміру статутного капіталу
господарських товариств, підприємств, у яких
резидент іноземної держави, іноземна держава,
з 1964 року — незмінний
юридична особа, учасником якої є нерезидент або
керівник та ведучий телепередачі
іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками
Організацією та участю у
“КВК”
статутного капіталу або має вплив на управління
концертних та інших публічних
відомий російський телеведучий заходах фізична особа демонструє юридичною особою чи її діяльність;
заборона на передачу технологій, прав на об’єкти
свою підтримку спроби анексії
Російською Федерацією
права інтелектуальної власності;
тимчасово окупованої території
відмова в наданні та скасування віз резидентам
Автономної Республіки Крим та
іноземних держав, застосування інших заборон
м. Севастополя, умисно порушує
в’їзду на територію України;
встановлений порядок в’їзду на
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів
зазначену територію та виїзду з
з питань укладення договорів чи угод;
неї
позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення
громадянин Російської
Федерації,

створює перешкоди для
повноцінного здійснення
громадянами України належних
їм прав і свобод.

2. ПЕЛЬШ Валдіс Ейженович

як член журі брав участь
24 серпня 2021 р. у КВК Літній
кубок чемпіонів 2021 у м. Ялті,
який проходив на території
санаторно-курортного комплексу
Mriya Resort & SPA,
розташованого на тимчасово

(російською мовою ПЕЛЬШ
Валдис Эйженович)
(латинськими літерами PELSH
Valdis Eizhenovich)
народився 5 червня 1967 р. у

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;

3
Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
м. Ризі, Латвія, громадянин
Російської Федерації
російський телеведучий,
телепродюсер, режисер
телебачення, актор, ведучий
телепередач “Вгадай мелодію”,
“Російська рулетка” і “Розіграш”

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)
окупованій території Автономної
Республіки Крим та
м. Севастополя, що створює
реальні або потенційні загрози
національним інтересам, порушує
інтереси суспільства та держави,
створює перешкоди для
повноцінного здійснення
громадянами України належних
їм прав і свобод.

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
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
Організацією та участю у
іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками
концертних та інших публічних
заходах фізична особа демонструє статутного капіталу або має вплив на управління
юридичною особою чи її діяльність;
свою підтримку спроби анексії
Російською Федерацією
заборона на передачу технологій, прав на об’єкти
тимчасово окупованої території
права інтелектуальної власності;
Автономної Республіки Крим та
відмова в наданні та скасування віз резидентам
м. Севастополя, умисно порушує
іноземних держав, застосування інших заборон
встановлений порядок в’їзду на
в’їзду на територію України;
зазначену територію та виїзду з
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів
неї
з питань укладення договорів чи угод;
позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення

4
Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
3. ТЕЛЕГІНА Пелагея Сергіївна,
(за народженням — Смирнова
Поліна Сергіївна, в дівоцтві
Ханова)
(російською мовою ТЕЛЕГИНА
Пелагея Сергеевна)
(латинськими літерами
TELEGINA Pelageia Sergeevna)
народилася 14 липня 1986 р.
у м. Новосибірську, Російська
Федерація
ідентифікаційний номер
платника податків —
770902366864
громадянка Російської Федерації
російська фолк-рок-співачка,
засновниця і солістка групи
“Пелагея”

Продовження додатка 1

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)

як член журі брала участь
24 серпня 2021 р. у КВК Літній
кубок чемпіонів 2021 у м. Ялті,
який проходив на території
санаторно-курортного комплексу
Mriya Resort & SPA,
розташованого на тимчасово
окупованій території Автономної
Республіки Крим та
м. Севастополя, що створює
реальні або потенційні загрози
національним інтересам, порушує
інтереси суспільства та держави,
створює перешкоди для
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, учасником якої є нерезидент або
Організацією та участю у
іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками
концертних та інших публічних
заходах фізична особа демонструє статутного капіталу або має вплив на управління
юридичною особою чи її діяльність;
свою підтримку спроби анексії
Російською Федерацією
заборона на передачу технологій, прав на об’єкти
тимчасово окупованої території
права інтелектуальної власності;
Автономної Республіки Крим та
відмова в наданні та скасування віз резидентам

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

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)
м. Севастополя, умисно порушує
встановлений порядок в’їзду на
зазначену територію та виїзду з
неї

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
іноземних держав, застосування інших заборон
в’їзду на територію України;
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів
з питань укладення договорів чи угод;
позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення

4. ГАЛИГІН Вадим Павлович
(російською мовою ГАЛЫГИН
Вадим Павлович) (латинськими
літерами GALYGIN Vadim
Pavlovich)
народився 8 травня 1976 р. у
м. Борисові, Мінська область,
Республіка Білорусь
ідентифікаційний номер
платника податків —
770974432724
громадянин Республіки Білорусь
телеведучий “Анекдот Шоу”, що
виходить на платформі
“Однокласники”

як член журі брав участь
24 серпня 2021 р. у КВК Літній
кубок чемпіонів 2021 у м. Ялті,
який проходив на території
санаторно-курортного комплексу
Mriya Resort & SPA,
розташованого на тимчасово
окупованій території Автономної
Республіки Крим та
м. Севастополя, що створює
реальні або потенційні загрози
національним інтересам, порушує
інтереси суспільства та держави,
створює перешкоди для
повноцінного здійснення
громадянами України належних
їм прав і свобод.
Організацією та участю у

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,

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

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)
концертних та інших публічних
заходах фізична особа демонструє
свою підтримку спроби анексії
Російською Федерацією
тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя, умисно порушує
встановлений порядок в’їзду на
зазначену територію та виїзду з
неї

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
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 на передачу 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;
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів
з питань укладення договорів чи угод;
позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення

5. НАГОРНИЙ Микита
Володимирович
(російською мовою —
НАГОРНЫЙ Никита
Владимирович) (латинськими
літерами — NAGORNYI Nikita
Vladimirovich)
народився 12 лютого 1997 р. у
м. Ростові-на-Дону, Російська

як член журі брав участь
24 серпня 2021 р. у КВК Літній
кубок чемпіонів 2021 у м. Ялті,
який проходив на території
санаторно-курортного комплексу
Mriya Resort & SPA,
розташованого на тимчасово
окупованій території Автономної
Республіки Крим та
м. Севастополя, що створює

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

7
Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Федерація

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)

реальні або потенційні загрози
національним інтересам, порушує
ідентифікаційний номер
інтереси суспільства та держави,
платника податків —
створює перешкоди для
616117121603
повноцінного здійснення
громадянин Російської Федерації громадянами України належних
їм прав і свобод.
російський гімнаст,
Олімпійський чемпіон
Організацією та участю у
2020 року, триразовий чемпіон
концертних та інших публічних
світу 2019 року, восьмикратний
заходах фізична особа демонструє
чемпіон Європи, заслужений
свою підтримку спроби анексії
майстер спорту Російської
Російською Федерацією
Федерації
тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя, умисно порушує
встановлений порядок в’їзду на
зазначену територію та виїзду з
неї

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
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 на передачу 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;
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів
з питань укладення договорів чи угод;
позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення

6. ПЕРШИН Сергій Васильович

як член журі брав участь
(російською мовою — ПЕРШИН 24 серпня 2021 р. у КВК Літній
кубок чемпіонів 2021 у м. Ялті,
Сергей Васильевич)

блокування активів — тимчасове позбавлення права
користуватися та розпоряджатися активами, що
належать фізичній або юридичній особі, а також

8
Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
(латинськими літерами —
PERSHIN Sergei Vasilevich)

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)

який проходив на території
санаторно-курортного комплексу
Mriya Resort & SPA,
народився 5 травня 1980 р. у
розташованого на тимчасово
м. Москві, Російська Федерація
окупованій території Автономної
ідентифікаційний номер
Республіки Крим та
платника податків —
м. Севастополя, що створює
614305751202
реальні або потенційні загрози
громадянин Російської Федерації національним інтересам, порушує
інтереси суспільства та держави,
Генеральний директор АНО
створює перешкоди для
“Центр розвитку культурних
повноцінного здійснення
ініціатив”; керівник проекту,
громадянами України належних
арт-кластер “Таврида”
їм прав і свобод.

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
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, учасником якої є нерезидент або
Організацією та участю у
іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками
концертних та інших публічних
заходах фізична особа демонструє статутного капіталу або має вплив на управління
юридичною особою чи її діяльність;
свою підтримку спроби анексії
Російською Федерацією
заборона на передачу технологій, прав на об’єкти
тимчасово окупованої території
права інтелектуальної власності;
Автономної Республіки Крим та
відмова в наданні та скасування віз резидентам
м. Севастополя, умисно порушує
іноземних держав, застосування інших заборон
встановлений порядок в’їзду на
в’їзду на територію України;
зазначену територію та виїзду з
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів
неї

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

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
з питань укладення договорів чи угод;
позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення

як член журі брав участь
24 серпня 2021 р. у КВК Літній
(російською мовою — ТАРБАЕВ кубок чемпіонів 2021 у м. Ялті,
який проходив на території
Сангаджи Андреевич)
санаторно-курортного комплексу
(латинськими літерами —
Mriya Resort & SPA,
TARBAEV Sangadzhi
розташованого на тимчасово
Andreevich)
окупованій території Автономної
народився 15 квітня 1982 р. у
Республіки Крим та
м. Елісті, Республіка Калмикія,
м. Севастополя, що створює
Російська Федерація
реальні або потенційні загрози
національним інтересам, порушує
ідентифікаційний номер
інтереси суспільства та держави,
платника податків —
створює перешкоди для
773607925817
повноцінного здійснення
громадянин Російської Федерації
громадянами України належних
креативний продюсер ТОВ
їм прав і свобод.
“Телевізійне творче об’єднання
Організацією та участю у
“АМІК”
концертних та інших публічних
з 2021 року — депутат
заходах фізична особа демонструє
Державної думи Російської
свою підтримку спроби анексії
7. ТАРБАЄВ Сангаджи
Андрійович

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, 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
Федерації VIII скликання

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)
Російською Федерацією
тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя, умисно порушує
встановлений порядок в’їзду на
зазначену територію та виїзду з
неї

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
заборона на передачу 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;
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів
з питань укладення договорів чи угод;
позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення

8. КРІВЕНЯ Олексій
Валерійович
(російською мовою —
КРИВЕНЯ Алексей Валерьевич)
(латинськими літерами —
KRIVENIA Aleksei Valerevich)
народився 19 травня 1993 р. у
м. Барановичі, Республіка
Білорусь
ідентифікаційний номер
платника податків —
237201054148

як капітан команди “Російська
дорога” брав участь 24 серпня
2021 р. у КВК Літній кубок
чемпіонів 2021 у м. Ялті, який
проходив на території санаторнокурортного комплексу Mriya
Resort & SPA, розташованого на
тимчасово окупованій території
Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя, що створює
реальні або потенційні загрози
національним інтересам, порушує
інтереси суспільства та держави,

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

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)

громадянин Російської Федерації створює перешкоди для
повноцінного здійснення
з 2012 року — капітан команди
громадянами України належних
“Російська дорога”
їм прав і свобод.

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
інтересах;

заборона збільшення розміру статутного капіталу
господарських товариств, підприємств, у яких
резидент іноземної держави, іноземна держава,
Організацією та участю у
юридична особа, учасником якої є нерезидент або
концертних та інших публічних
іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками
заходах фізична особа демонструє статутного капіталу або має вплив на управління
свою підтримку спроби анексії
юридичною особою чи її діяльність;
Російською Федерацією
заборона на передачу технологій, прав на об’єкти
тимчасово окупованої території
права інтелектуальної власності;
Автономної Республіки Крим та
відмова в наданні та скасування віз резидентам
м. Севастополя, умисно порушує
іноземних держав, застосування інших заборон
встановлений порядок в’їзду на
в’їзду на територію України;
зазначену територію та виїзду
з неї
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів
з питань укладення договорів чи угод;
позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення

9. КОНЮХОВ Максим
Вікторович
(російською мовою —
КОНЮХОВ Максим
Викторович) (латинськими

як член команди “Російська
дорога” брав участь 24 серпня
2021 р. у КВК Літній кубок
чемпіонів 2021 у м. Ялті, який
проходив на території санаторнокурортного комплексу Mriya

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
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
літерами — KONIUKHOV
Maksim Viktorovich)

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)

Resort & SPA, розташованого на
тимчасово окупованій території
Автономної Республіки Крим та
народився 9 березня 1987 р. у
м. Севастополя, що створює
м. Армавір, Краснодарський
реальні або потенційні загрози
край, Російська Федерація
національним інтересам, порушує
ідентифікаційний номер
інтереси суспільства та держави,
платника податків —
створює перешкоди для
270318978698
повноцінного здійснення
громадянин Російської Федерації громадянами України належних
їм прав і свобод.
з 2021 року бере участь у
зйомках нового Comedy Club на Організацією та участю у
концертних та інших публічних
телеканалі ТНТ
заходах фізична особа демонструє
член команди “Російська дорога”
свою підтримку спроби анексії
Російською Федерацією
тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя, умисно порушує
встановлений порядок в’їзду на
зазначену територію та виїзду з
неї

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
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;
заборона на передачу 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;
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів
з питань укладення договорів чи угод;
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення

10. ШУРЕНКО Денис Юрійович

як член команди “Російська
дорога” брав участь 24 серпня
(російською мовою —
2021 р. у КВК Літній кубок
ШУРЕНКО Денис Юрьевич)
чемпіонів 2021 у м. Ялті, який
(латинськими літерами —
проходив на території санаторноSHURENKO Denis Iurevich)
курортного комплексу Mriya
народився 10 січня 1986 р.
Resort & SPA, розташованого на
у м. Армавірі, Краснодарський
тимчасово окупованій території
край, Російська Федерація
Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя, що створює
ідентифікаційний номер
реальні або потенційні загрози
платника податків —
національним інтересам, порушує
230215805514
інтереси суспільства та держави,
громадянин Російської Федерації
створює перешкоди для
член команди “Російська дорога” 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, учасником якої є нерезидент або
Організацією та участю у
іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками
концертних та інших публічних
заходах фізична особа демонструє статутного капіталу або має вплив на управління
юридичною особою чи її діяльність;
свою підтримку спроби анексії
Російською Федерацією
заборона на передачу технологій, прав на об’єкти
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)
тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя, умисно порушує
встановлений порядок в’їзду на
зазначену територію та виїзду з
неї

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
права інтелектуальної власності;
відмова в наданні та скасування віз резидентам
іноземних держав, застосування інших заборон
в’їзду на територію України;
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів
з питань укладення договорів чи угод;
позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення

11. БУТУСОВ Костянтин
Олександрович

як член команди “Збірна
Татнафти” брав участь 24 серпня
2021 р. у КВК Літній кубок
(російською мовою —
чемпіонів 2021 у м. Ялті, який
БУТУСОВ Константин
проходив на території санаторноАлександрович) (латинськими
курортного комплексу Mriya
літерами — BUTUSOV
Resort & SPA, розташованого на
Konstantin Aleksandrovich)
тимчасово окупованій території
народився 11 червня 1991 р.
Автономної Республіки Крим та
у м. Казані, Республіка
м. Севастополя, що створює
Татарстан, Російська Федерація
реальні або потенційні загрози
національним інтересам, порушує
ідентифікаційний номер
інтереси суспільства та держави,
платника податків —
створює перешкоди для
165718290867
повноцінного здійснення
громадянин Російської Федерації
громадянами України належних

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
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
член команди “Збірна Татнафти”

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)

господарських товариств, підприємств, у яких
резидент іноземної держави, іноземна держава,
Організацією та участю у
юридична особа, учасником якої є нерезидент або
концертних та інших публічних
заходах фізична особа демонструє іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками
статутного капіталу або має вплив на управління
свою підтримку спроби анексії
юридичною особою чи її діяльність;
Російською Федерацією
заборона на передачу технологій, прав на об’єкти
тимчасово окупованої території
права інтелектуальної власності;
Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя, умисно порушує
відмова в наданні та скасування віз резидентам
встановлений порядок в’їзду на
іноземних держав, застосування інших заборон
зазначену територію та виїзду з
в’їзду на територію України;
неї
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів
з питань укладення договорів чи угод;
їм прав і свобод.

позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення
12. МАЛЮТКІНА Світлана
Петрівна (російською мовою —
МАЛЮТКИНА Светлана
Петровна) (латинськими
літерами — MALIUTKINA
Svetlana Petrovna)
народилася 13 серпня 1993 р. у
м. Альметьєвську, Республіка

як член команди “Збірна
Татнафти” брала участь 24 серпня
2021 р. у КВК Літній кубок
чемпіонів 2021 у м. Ялті, який
проходив на території санаторнокурортного комплексу Mriya
Resort & SPA, розташованого на
тимчасово окупованій 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;
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Татарстан, Російська Федерація
громадянка Російської Федерації
працює у благодійному фонді
“Татнафта”, член команди
“Збірна Татнафти”

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)
Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя, що створює
реальні або потенційні загрози
національним інтересам, порушує
інтереси суспільства та держави,
створює перешкоди для
повноцінного здійснення
громадянами України належних
їм прав і свобод.

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (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 збільшення розміру статутного капіталу
господарських товариств, підприємств, у яких
резидент іноземної держави, іноземна держава,
юридична особа, учасником якої є нерезидент або
Організацією та участю у
іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками
концертних та інших публічних
статутного капіталу або має вплив на управління
заходах фізична особа демонструє юридичною особою чи її діяльність;
свою підтримку спроби анексії
заборона на передачу технологій, прав на об’єкти
Російською Федерацією
права інтелектуальної власності;
тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим та
відмова в наданні та скасування віз резидентам
м. Севастополя, умисно порушує
іноземних держав, застосування інших заборон
встановлений порядок в’їзду на
в’їзду на територію України;
зазначену територію та виїзду з
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів
неї
з питань укладення договорів чи угод;
позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)

як член команди “Збірна
Татнафти” брав участь 24 серпня
2021 р. у КВК Літній кубок
(російською мовою —
чемпіонів 2021 у м. Ялті, який
НУГАЙБЕКОВ Султан
проходив на території санаторноРамильевич) (латинськими
курортного комплексу Mriya
літерами — NUGAIBEKOV
Resort & SPA, розташованого на
Sultan Ramilevich)
тимчасово окупованій території
народився 18 лютого 1995 р.
Автономної Республіки Крим та
у м. Ульянівську, Російська
м. Севастополя, що створює
Федерація
реальні або потенційні загрози
національним інтересам, порушує
ідентифікаційний номер
інтереси суспільства та держави,
платника податків —
створює перешкоди для
732193835622
повноцінного здійснення
громадянин Російської Федерації
громадянами України належних
член команди “Збірна Татнафти” їм прав і свобод.
13. НУГАЙБЄКОВ Султан
Рамільович

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
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, учасником якої є нерезидент або
Організацією та участю у
іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками
концертних та інших публічних
заходах фізична особа демонструє статутного капіталу або має вплив на управління
юридичною особою чи її діяльність;
свою підтримку спроби анексії
Російською Федерацією
заборона на передачу технологій, прав на об’єкти
тимчасово окупованої території
права інтелектуальної власності;
Автономної Республіки Крим та
відмова в наданні та скасування віз резидентам
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)
м. Севастополя, умисно порушує
встановлений порядок в’їзду на
зазначену територію та виїзду з
неї

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
іноземних держав, застосування інших заборон
в’їзду на територію України;
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів
з питань укладення договорів чи угод;
позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення

14. САФОНОВ Роман
Сергійович

як член команди “Збірна
Татнафти” брав участь 24 серпня
2021 р. у КВК Літній кубок
(російською мовою —
чемпіонів 2021 у м. Ялті, який
САФОНОВ Роман Сергеевич)
проходив на території санаторно(латинськими літерами —
курортного комплексу Mriya
SAFONOV Roman Sergeevich)
Resort & SPA, розташованого на
народився 28 червня 1989 р.
тимчасово окупованій території
у м. Набережних Челнах,
Автономної Республіки Крим та
Тамбовська область, Російська
м. Севастополя, що створює
Федерація
реальні або потенційні загрози
громадянин Російської Федерації національним інтересам, порушує
інтереси суспільства та держави,
сценарист, редактор ліги КВК,
створює перешкоди для
Comedy Club на ТНТ, член
повноцінного здійснення
команди “Збірна Татнафти”
громадянами України належних
їм прав і свобод.
Організацією та участю у

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, учасником якої є нерезидент або
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)
концертних та інших публічних
заходах фізична особа демонструє
свою підтримку спроби анексії
Російською Федерацією
тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя, умисно порушує
встановлений порядок в’їзду на
зазначену територію та виїзду з
неї

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками
статутного капіталу або має вплив на управління
юридичною особою чи її діяльність;
заборона на передачу 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;
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів
з питань укладення договорів чи угод;
позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення

15. СУЛЕЙМАНОВ Айдар
Данилович
(російською мовою —
СУЛЕЙМАНОВ Айдар
Данилович) (латинськими
літерами — SULEIMANOV
Aidar Danilovich)
народився 15 березня 1988 р.
у м. Заінську, Республіка

як член команди “Збірна
Татнафти” брав участь 24 серпня
2021 р. у КВК Літній кубок
чемпіонів 2021 у м. Ялті, який
проходив на території санаторнокурортного комплексу Mriya
Resort & SPA, розташованого на
тимчасово окупованій території
Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя, що створює

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

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)

реальні або потенційні загрози
громадянин Російської Федерації національним інтересам, порушує
інтереси суспільства та держави,
заслужений артист Республіки
створює перешкоди для
Татарстан, член команди “Збірна повноцінного здійснення
Татнафти”
громадянами України належних
їм прав і свобод.

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
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
Організацією та участю у
концертних та інших публічних
іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками
заходах фізична особа демонструє статутного капіталу або має вплив на управління
юридичною особою чи її діяльність;
свою підтримку спроби анексії
Російською Федерацією
заборона на передачу технологій, прав на об’єкти
тимчасово окупованої території
права інтелектуальної власності;
Автономної Республіки Крим та
відмова в наданні та скасування віз резидентам
м. Севастополя, умисно порушує
іноземних держав, застосування інших заборон
встановлений порядок в’їзду на
в’їзду на територію України;
зазначену територію та виїзду з
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів
неї
з питань укладення договорів чи угод;
позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)

як капітан команди “ІП Бондарєв”
брав участь 24 серпня 2021 р. у
КВК Літній кубок чемпіонів
(російською мовою —
2021 у м. Ялті, який проходив на
БОНДАРЕВ Денис Денисович)
території санаторно-курортного
(латинськими літерами —
комплексу Mriya Resort & SPA,
BONDAREV Denis Denisovich)
розташованого на тимчасово
народився 22 березня 1979 р.
окупованій території Автономної
у м. Надимі, Ямало-Ненецький
Республіки Крим та
автономний округ Тюменської
м. Севастополя, що створює
області, Російська Федерація
реальні або потенційні загрози
національним інтересам, порушує
ідентифікаційний номер
інтереси суспільства та держави,
платника податків —
створює перешкоди для
890301724609
повноцінного здійснення
громадянин Російської Федерації
громадянами України належних
інспектор служби
їм прав і свобод.
корпоративного захисту
Організацією та участю у
“Газпром видобуток Надим”,
концертних та інших публічних
капітан команди “ІП Бондарєв”
заходах фізична особа демонструє
свою підтримку спроби анексії
Російською Федерацією
тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим та
16. БОНДАРЄВ Денис
Денисович

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
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, 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 на передачу технологій, прав на об’єкти
права інтелектуальної власності;
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)
м. Севастополя, умисно порушує
встановлений порядок в’їзду на
зазначену територію та виїзду з
неї

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
відмова в наданні та скасування віз резидентам
іноземних держав, застосування інших заборон
в’їзду на територію України;
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів
з питань укладення договорів чи угод;
позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення

як член команди “ІП Бондарєв”
брав участь 24 серпня 2021 р. у
КВК Літній кубок чемпіонів
(російською мовою —
2021 у м. Ялті, який проходив на
КОРЕНЕВСКИЙ Павел
території санаторно-курортного
Викторович) (латинськими
комплексу Mriya Resort & SPA,
літерами — KORENEVSKII
розташованого на тимчасово
Pavel Viktorovich)
окупованій території Автономної
народився 11 липня 1989 р.
Республіки Крим та
у м. Череповці, Вологодська
м. Севастополя, що створює
область, Російська Федерація
реальні або потенційні загрози
національним інтересам, порушує
ідентифікаційний номер
інтереси суспільства та держави,
платника податків —
створює перешкоди для
890306325809
повноцінного здійснення
громадянин Російської Федерації
громадянами України належних
телеведучий VJ-го телеканалу
їм прав і свобод.
17. КОРЕНЕВСЬКИЙ Павло
Вікторович

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,
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Гумор-ТВ, член команди “ІП
Бондарєв”

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)
Організацією та участю у
концертних та інших публічних
заходах фізична особа демонструє
свою підтримку спроби анексії
Російською Федерацією
тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя, умисно порушує
встановлений порядок в’їзду на
зазначену територію та виїзду з
неї

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
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 на передачу 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;
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів
з питань укладення договорів чи угод;
позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення

18. ФЕДОТОВА Олена
Володимирівна
(російською мовою —
ФЕДОТОВА Елена
Владимировна) (латинськими
літерами — FEDOTOVA Elena
Vladimirovna)
народилась 27 лютого 1988 р. у
м. Талдомі, Московська область,

як член команди “ІП Бондарєв”
брала участь 24 серпня 2021 р. у
КВК Літній кубок чемпіонів
2021 у м. Ялті, який проходив на
території санаторно-курортного
комплексу Mriya Resort & SPA,
розташованого на тимчасово
окупованій території Автономної
Республіки Крим та
м. Севастополя, що створює

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
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
Російська Федерація
громадянка Російської Федерації
член команди “ІП “Бондарєв”

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)
реальні або потенційні загрози
національним інтересам, порушує
інтереси суспільства та держави,
створює перешкоди для
повноцінного здійснення
громадянами України належних
їм прав і свобод.

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
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
Організацією та участю у
іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками
концертних та інших публічних
заходах фізична особа демонструє статутного капіталу або має вплив на управління
свою підтримку спроби анексії
юридичною особою чи її діяльність;
Російською Федерацією
заборона на передачу технологій, прав на об’єкти
тимчасово окупованої території
права інтелектуальної власності;
Автономної Республіки Крим та
відмова в наданні та скасування віз резидентам
м. Севастополя, умисно порушує
іноземних держав, застосування інших заборон
встановлений порядок в’їзду на
в’їзду на територію України;
зазначену територію та виїзду з
неї
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів
з питань укладення договорів чи угод;
позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
19. ОМЕЛЬЯНЧУК Аліна
Римівна
(російською мовою —
ОМЕЛЬЯНЧУК Алина Римовна)
(латинськими літерами —
OMELIANCHUK Alina Rimovna)
народилась 18 листопада 1988 р.
у м. Надимі, Тюменська область,
Російська Федерація
громадянка Російської Федерації
член команди “ІП “Бондарєв”

Продовження додатка 1

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)

як член команди “ІП Бондарєв”
брала участь 24 серпня 2021 р. у
КВК Літній кубок чемпіонів
2021 у м. Ялті, який проходив на
території санаторно-курортного
комплексу Mriya Resort & SPA,
розташованого на тимчасово
окупованій території Автономної
Республіки Крим та
м. Севастополя, що створює
реальні або потенційні загрози
національним інтересам, порушує
інтереси суспільства та держави,
створює перешкоди для
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, учасником якої є нерезидент або
Організацією та участю у
іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками
концертних та інших публічних
заходах фізична особа демонструє статутного капіталу або має вплив на управління
юридичною особою чи її діяльність;
свою підтримку спроби анексії
Російською Федерацією
заборона на передачу технологій, прав на об’єкти
тимчасово окупованої території
права інтелектуальної власності;
Автономної Республіки Крим та
відмова в наданні та скасування віз резидентам
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)
м. Севастополя, умисно порушує
встановлений порядок в’їзду на
зазначену територію та виїзду з
неї

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
іноземних держав, застосування інших заборон
в’їзду на територію України;
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів
з питань укладення договорів чи угод;
позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення

20. ЖАРІКОВ Сергій
Володимирович

як капітан команди “Збірна
Снєжногорська” брав участь
24 серпня 2021 р. у КВК Літній
(російською мовою —
кубок чемпіонів 2021 у м. Ялті,
ЖАРИКОВ Сергей
який проходив на території
Владимирович) (латинськими
санаторно-курортного комплексу
літерами — ZHARIKOV Sergei
Mriya Resort & SPA,
Vladimirovich)
розташованого на тимчасово
народився 24 листопада 1975 р. у окупованій території Автономної
м. Лисичанську, Луганська
Республіки Крим та
область, Україна
м. Севастополя, що створює
громадянин Російської Федерації реальні або потенційні загрози
національним інтересам, порушує
капітан команди “Збірна
інтереси суспільства та держави,
Снєжногорська”
створює перешкоди для
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, учасником якої є нерезидент або
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)
Організацією та участю у
концертних та інших публічних
заходах фізична особа демонструє
свою підтримку спроби анексії
Російською Федерацією
тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя, умисно порушує
встановлений порядок в’їзду на
зазначену територію та виїзду з
неї

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками
статутного капіталу або має вплив на управління
юридичною особою чи її діяльність;
заборона на передачу 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;
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів
з питань укладення договорів чи угод;
позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення

21. МАТЮХ Михайло Петрович

як член команди “Збірна
(російською мовою — МАТЮХ Снєжногорська” брав участь
Михаил Петрович) (латинськими 24 серпня 2021 р. у КВК Літній
кубок чемпіонів 2021 у м. Ялті,
літерами — MATIUKH Mikhail
який проходив на території
Petrovich)
санаторно-курортного комплексу
народився 8 листопада 1981 р. у Mriya Resort & SPA,
м. Снєжногорську, Мурманська
розташованого на тимчасово
область, Російська Федерація
окупованій території Автономної
громадянин Російської Федерації Республіки Крим та
м. Севастополя, що створює
член команди “Збірна

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

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)
реальні або потенційні загрози
національним інтересам, порушує
інтереси суспільства та держави,
створює перешкоди для
повноцінного здійснення
громадянами України належних
їм прав і свобод.

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
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
Організацією та участю у
статутного капіталу або має вплив на управління
концертних та інших публічних
заходах фізична особа демонструє юридичною особою чи її діяльність;
свою підтримку спроби анексії
заборона на передачу технологій, прав на об’єкти
Російською Федерацією
права інтелектуальної власності;
тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим та
відмова в наданні та скасування віз резидентам
м. Севастополя, умисно порушує
іноземних держав, застосування інших заборон
встановлений порядок в’їзду на
в’їзду на територію України;
зазначену територію та виїзду з
неї
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів
з питань укладення договорів чи угод;
позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)

як член команди “Збірна
Снєжногорська” брав участь
(російською мовою — ЖИРНОВ 24 серпня 2021 р. у КВК Літній
кубок чемпіонів 2021 у м. Ялті,
Алексей Владимирович)
який проходив на території
(латинськими літерами —
ZHIRNOV Aleksei Vladimirovich) санаторно-курортного комплексу
Mriya Resort & SPA,
народився 15 лютого 1985 р.
розташованого на тимчасово
у м. Снєжногорську,
окупованій території Автономної
Мурманська область, Російська
Республіки Крим та
Федерація
м. Севастополя, що створює
громадянин Російської Федерації реальні або потенційні загрози
національним інтересам, порушує
член команди “Збірна
Снєжногорська”
інтереси суспільства та держави,
створює перешкоди для
повноцінного здійснення
громадянами України належних
їм прав і свобод.
22. ЖИРНОВ Олексій
Володимирович

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
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, учасником якої є нерезидент або
іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками
Організацією та участю у
статутного капіталу або має вплив на управління
концертних та інших публічних
заходах фізична особа демонструє юридичною особою чи її діяльність;
свою підтримку спроби анексії
заборона на передачу технологій, прав на об’єкти
Російською Федерацією
права інтелектуальної власності;
тимчасово окупованої території
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)
Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя, умисно порушує
встановлений порядок в’їзду на
зазначену територію та виїзду з
неї

як член команди “Збірна
Снєжногорська” брав участь
24 серпня 2021 р. у КВК Літній
(російською мовою —
кубок чемпіонів 2021 у м. Ялті,
ВЫСОЦКИХ Александр
який проходив на території
Сергеевич) (латинськими
санаторно-курортного комплексу
літерами — VYSOTSKIKH
Mriya Resort & SPA,
Aleksandr Sergeevich)
розташованого на тимчасово
народився 14 грудня 1987 р.
окупованій території Автономної
у м. Снєжногорську,
Республіки Крим та
Мурманська область, Російська
м. Севастополя, що створює
Федерація
реальні або потенційні загрози
національним інтересам, порушує
ідентифікаційний номер
інтереси суспільства та держави,
платника податків —
створює перешкоди для
511200921730
повноцінного здійснення
громадянин Російської Федерації громадянами України належних
23. ВИСОЦЬКИХ Олександр
Сергійович

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
відмова в наданні та скасування віз резидентам
іноземних держав, застосування інших заборон
в’їзду на територію України;
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів
з питань укладення договорів чи угод;
позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення
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,
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
член команди “Збірна
Снєжногорська”

24. ДЕВОЧКІНА Ірина
Володимирівна, дівоче
прізвище — Богданова
(російською мовою —
ДЕВОЧКИНА Ирина
Владимировна, девичья
фамилия — Богданова)
(латинськими літерами —
DEVOCHKINA Irina
Vladimirovna — Bogdanova)

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)

їм прав і свобод.
Організацією та участю у
концертних та інших публічних
заходах фізична особа демонструє
свою підтримку спроби анексії
Російською Федерацією
тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя, умисно порушує
встановлений порядок в’їзду на
зазначену територію та виїзду з
неї

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;

як член команди “Збірна
Снєжногорська” брала участь
24 серпня 2021 р. у КВК Літній
кубок чемпіонів 2021 у м. Ялті,
який проходив на території
санаторно-курортного комплексу
Mriya Resort & SPA,
розташованого на тимчасово
окупованій території Автономної
Республіки Крим та
м. Севастополя, що створює

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;

заборона на передачу 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;
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів
з питань укладення договорів чи угод;
позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення

запобігання виведенню капіталів за межі України;
заборона участі у приватизації, оренді державного
майна резидентами іноземної держави та особами,
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)

реальні або потенційні загрози
національним інтересам, порушує
інтереси суспільства та держави,
створює перешкоди для
громадянка Російської Федерації
повноцінного здійснення
працює балетмейстером у Палаці громадянами України належних
культури “Сучасник”
їм прав і свобод.
м. Снєжногорська, член команди
“Збірна Снєжногорська”
Організацією та участю у
концертних та інших публічних
заходах фізична особа демонструє
свою підтримку спроби анексії
Російською Федерацією
тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя, умисно порушує
встановлений порядок в’їзду на
зазначену територію та виїзду з
неї

які прямо чи опосередковано контролюються
резидентами іноземної держави або діють в їх
інтересах;

25. МУРАШОВ Олексій
Вікторович

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

народилась 19 липня 1981 р. у
м. Санкт-Петербурзі, Російська
Федерація

(російською мовою —

як член команди “Збірна
Снєжногорська” брав участь
24 серпня 2021 р. у КВК Літній
кубок чемпіонів 2021 у м. Ялті,

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 на передачу 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;
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів
з питань укладення договорів чи угод;
позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
МУРАШОВ Алексей
Викторович) (латинськими
літерами — MURASHOV Aleksei
Viktorovich)

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)

який проходив на території
санаторно-курортного комплексу
Mriya Resort & SPA,
розташованого на тимчасово
народився 27 листопада 1980 р. у окупованій території Автономної
Республіки Крим та
м. Мурманську, Російська
м. Севастополя, що створює
Федерація
реальні або потенційні загрози
громадянин Російської Федерації національним інтересам, порушує
брав участь у КВК Літній кубок інтереси суспільства та держави,
створює перешкоди для
чемпіонів 2021, який відбувся у
повноцінного здійснення
Mriya Resort & Spa, м. Ялта
громадянами України належних
їм прав і свобод.

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
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
Організацією та участю у
статутного капіталу або має вплив на управління
концертних та інших публічних
заходах фізична особа демонструє юридичною особою чи її діяльність;
свою підтримку спроби анексії
заборона на передачу технологій, прав на об’єкти
Російською Федерацією
права інтелектуальної власності;
тимчасово окупованої території
відмова в наданні та скасування віз резидентам
Автономної Республіки Крим та
іноземних держав, застосування інших заборон
м. Севастополя, умисно порушує
в’їзду на територію України;
встановлений порядок в’їзду на
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів
зазначену територію та виїзду з
з питань укладення договорів чи угод;
неї
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення

як член команди “Збірна
Снєжногорська” брав участь
(російською мовою — ШНИТКО 24 серпня 2021 р. у КВК Літній
кубок чемпіонів 2021 у м. Ялті,
Владимир Николаевич)
який проходив на території
(латинськими літерами —
SHNITKO Vladimir Nikolaevich) санаторно-курортного комплексу
Mriya Resort & SPA,
народився 4 січня 1985 р. у
розташованого на тимчасово
м. Потсдамі, Німеччина
окупованій території Автономної
громадянин Російської Федерації Республіки Крим та
м. Севастополя, що створює
брав участь у КВК Літній кубок
реальні або потенційні загрози
чемпіонів 2021, який відбувся у
національним інтересам, порушує
Mriya Resort & Spa, м. Ялта
інтереси суспільства та держави,
створює перешкоди для
повноцінного здійснення
громадянами України належних
їм прав і свобод.
26. ШНИТКО Володимир
Миколайович

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, учасником якої є нерезидент або
іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками
Організацією та участю у
статутного капіталу або має вплив на управління
концертних та інших публічних
заходах фізична особа демонструє юридичною особою чи її діяльність;
свою підтримку спроби анексії
заборона на передачу технологій, прав на об’єкти
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)
Російською Федерацією
тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя, умисно порушує
встановлений порядок в’їзду на
зазначену територію та виїзду з
неї

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
права інтелектуальної власності;
відмова в наданні та скасування віз резидентам
іноземних держав, застосування інших заборон
в’їзду на територію України;
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів
з питань укладення договорів чи угод;
позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення

27. ШИВЛЯКОВ Михайло
Васильович

як учасник Міжнародного
фестивалю силових видів спорту
брав участь у “Євразійські ігри(російською мовою —
2021”, які проведені
ШИВЛЯКОВ Михаил
5—6 червня 2021 р. у
Васильевич) (латинськими
м. Севастополі за підтримки
літерами — SHIVLIAKOV
Міністерства спорту Російської
Mikhail Vasilevich)
Федерації та так званого “уряду
народився 30 квітня 1980 р. у
Севастополя” в рамках проекту
м. Омську, Російська Федерація
“Найсильніша нація світу”, що
створює реальні або потенційні
загрози національним інтересам,
ідентифікаційний номер
порушує інтереси суспільства та
платника податків —
держави, створює перешкоди для
421107433820
повноцінного здійснення
громадянин Російської Федерації
громадянами України належних

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
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
стронгмен, пауерліфтер,
переможець турніру Arnold
Amateur Strongman World
Championship

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)

господарських товариств, підприємств, у яких
резидент іноземної держави, іноземна держава,
Організацією та участю у
юридична особа, учасником якої є нерезидент або
концертних та інших публічних
заходах фізична особа демонструє іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками
статутного капіталу або має вплив на управління
свою підтримку спроби анексії
юридичною особою чи її діяльність;
Російською Федерацією
заборона на передачу технологій, прав на об’єкти
тимчасово окупованої території
права інтелектуальної власності;
Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя, умисно порушує
відмова в наданні та скасування віз резидентам
встановлений порядок в’їзду на
іноземних держав, застосування інших заборон
зазначену територію та виїзду з
в’їзду на територію України;
неї
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів
з питань укладення договорів чи угод;
їм прав і свобод.

позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення
28. МАКСЮТА В’ячеслав
Анатолійович
(російською мовою —
МАКСЮТА Вячеслав
Анатольевич) (латинськими
літерами — MAKSIUTA
Viacheslav Anatolevich)

як учасник Міжнародного
фестивалю силових видів спорту
брав участь у “Євразійські ігри2021”, які проведені
5—6 червня 2021 р.
у м. Севастополі за підтримки
Міністерства спорту Російської
Федерації та так званого “уряду

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),
посада/професійна діяльність

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)

Севастополя” в рамках проекту
“Найсильніша нація світу”, що
створює реальні або потенційні
ідентифікаційний номер
загрози національним інтересам,
платника податків —
порушує інтереси суспільства та
645102205061
держави, створює перешкоди для
громадянин Російської Федерації повноцінного здійснення
громадянами України належних
російський спортсмен, майстер
їм прав і свобод.
спорту з греко-римської
Організацією та участю у
боротьби, очолює
концертних та інших публічних
Міжрегіональну спортивну
заходах фізична особа демонструє
громадську організацію
“Федерація силового екстриму”, свою підтримку спроби анексії
Російською Федерацією
мережу спортивних клубів
тимчасово окупованої території
“Максют Юніон”, мережу
Автономної Республіки Крим та
дитячих секцій “Спортивна
м. Севастополя, умисно порушує
школа В’ячеслава Максюти”,
встановлений порядок в’їзду на
організовує та веде спортивні
шоу-програми всеросійського та зазначену територію та виїзду з
неї
міжнародного рівня
народився 8 травня 1974 р. у
м. Саратові, Російська Федерація

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (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 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 на передачу 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;
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів
з питань укладення договорів чи угод;
позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)

як учасник Міжнародного
фестивалю силових видів спорту
брав участь у “Євразійські ігри(російською мовою —
2021”, які проведені
ДОЛИЦКИЙ Назар
5—6 червня 2021 р. у
Анатольевич) (латинськими
м. Севастополі за підтримки
літерами — DOLITSKII Nazar
Міністерства спорту Російської
Anatolevich)
Федерації та так званого “уряду
народився 13 квітня 1976 р.
Севастополя” в рамках проекту
у м. Санкт-Петербурзі, Російська “Найсильніша нація світу”, що
Федерація
створює реальні або потенційні
ідентифікаційний номер
загрози національним інтересам,
платника податків —
порушує інтереси суспільства та
81607136269
держави, створює перешкоди для
громадянин Російської Федерації повноцінного здійснення
громадянами України належних
російський спортсмен, президент їм прав і свобод.
Петербурзького відділення
Організацією та участю у
мотоклубу Нічні Вовки, лідер
концертних та інших публічних
громадського спортивного руху
заходах фізична особа демонструє
“Варязьке Коло”
свою підтримку спроби анексії
Російською Федерацією
тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим та
29. ДОЛИЦЬКИЙ Назар
Анатолійович

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
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, 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 на передачу технологій, прав на об’єкти
права інтелектуальної власності;
відмова в наданні та скасування віз резидентам
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)

м. Севастополя, умисно порушує
встановлений порядок в’їзду на
зазначену територію та виїзду з
неї

іноземних держав, застосування інших заборон
в’їзду на територію України;
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів
з питань укладення договорів чи угод;
позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення

як учасник Міжнародного
фестивалю силових видів спорту
брав участь у “Євразійські ігри(російською мовою —
2021”, які проведені
КОЛМАКОВ Юрий
5—6 червня 2021 р. у
Александрович) (латинськими
м. Севастополі за підтримки
літерами — KOLMAKOV Iurii
Міністерства спорту Російської
Aleksandrovich)
Федерації та так званого “уряду
народився у м. Омську 6 травня
Севастополя” в рамках проекту
1983 р., Російська Федерація
“Найсильніша нація світу”, що
громадянин Російської Федерації створює реальні або потенційні
загрози національним інтересам,
карта “СБЕРБАНКА России”,
порушує інтереси суспільства та
номер карти:
держави, створює перешкоди для
4276450014617837
повноцінного здійснення
громадянами України належних
тел. +7(913) 154—7022
їм прав і свобод.
майстер спорту з пауерліфтингу,
Організацією та участю у
чемпіон турніру “Найсильніша

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;

30. КОЛМАКОВ Юрій
Олександрович

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
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
нація світу” — 2020, ідеолог
руху “Сила Сибіру”, переможець
міжнародного фестивалю
силових видів спорту
“Євразійські Ігри-2020” у складі
команди Сибір, переможець
турніру “Кубок Сталінграда”,
учасник Arnold Classic Amateur

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)
концертних та інших публічних
заходах фізична особа демонструє
свою підтримку спроби анексії
Російською Федерацією
тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя, умисно порушує
встановлений порядок в’їзду на
зазначену територію та виїзду з
неї

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками
статутного капіталу або має вплив на управління
юридичною особою чи її діяльність;
заборона на передачу 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;
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів
з питань укладення договорів чи угод;
позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення

31. МАРТИНЕНКО Петро
Михайлович

як учасник Міжнародного
фестивалю силових видів спорту
брав участь у “Євразійські ігри(російською мовою —
2021”, які проведені
МАРТЫНЕНКО Петр
5—6 червня 2021 р. у
Михайлович) (латинськими
літерами — MARTYNENKO Petr м. Севастополі за підтримки
Міністерства спорту Російської
Mikhailovich)
Федерації та так званого “уряду
народився 21 квітня 1990 р.
Севастополя” в рамках проекту
у м. Абакані, Республіка Хакасія, “Найсильніша нація світу”, що
Російська Федерація
створює реальні або потенційні

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

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)

громадянин Російської Федерації загрози національним інтересам,
порушує інтереси суспільства та
абсолютний чемпіон Хакасії з
держави, створює перешкоди для
пауерліфтингу, майстер спорту у повноцінного здійснення
трьох силових дисциплінах
громадянами України належних
їм прав і свобод.
Організацією та участю у
концертних та інших публічних
заходах фізична особа демонструє
свою підтримку спроби анексії
Російською Федерацією
тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя, умисно порушує
встановлений порядок в’їзду на
зазначену територію та виїзду з
неї

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
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 на передачу 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;
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів
з питань укладення договорів чи угод;
позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення

32. КОШЕЛЄВА Оксана Юріївна як учасниця Міжнародного
фестивалю силових видів спорту
(російською мовою —
брала участь у “Євразійські ігриКОШЕЛЕВА Оксана Юрьевна)
2021”, які проведені

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
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність
(латинськими літерами —
KOSHELEVA Oksana Iurevna)

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)

5—6 червня 2021 р. у
м. Севастополі за підтримки
Міністерства спорту Російської
від народження Перфільєва
Федерації та так званого “уряду
Оксана Юріївна (російською
мовою — ПЕРФИЛЬЕВА Оксана Севастополя” в рамках проекту
“Найсильніша нація світу”, що
Юрьевна) змінила прізвище у
прийомній сім’ї, де виховувалась створює реальні або потенційні
загрози національним інтересам,
прийомними батьками
порушує інтереси суспільства та
народилась 17 січня 1983 р.
держави, створює перешкоди для
у м. Іркутську, Російська
повноцінного здійснення
Федерація
громадянами України належних
громадянка Російської Федерації їм прав і свобод.
Організацією та участю у
російська спортсменка,
концертних та інших публічних
чемпіонка з пауерліфтингу,
жінка-скеля, володарка рекордів заходах фізична особа демонструє
свою підтримку спроби анексії
з буксирування важкої техніки
Російською Федерацією
тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя, умисно порушує
встановлений порядок в’їзду на
зазначену територію та виїзду з
неї

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
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;
заборона на передачу 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;
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів
з питань укладення договорів чи угод;
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Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення

як учасник Міжнародного
фестивалю силових видів спорту
брав участь у “Євразійські ігри(російською мовою —
ХАРЛАМОВ Сергей Борисович) 2021”, які проведені
5—6 червня 2021 р. у
(латинськими літерами —
KHARLAMOV Sergei Borisovich) м. Севастополі за підтримки
Міністерства спорту Російської
народився 21 серпня 1973 р.
Федерації та так званого “уряду
у м. Пермі, Російська Федерація Севастополя” в рамках проекту
громадянин Російської Федерації “Найсильніша нація світу”, що
створює реальні або потенційні
віце-президент федерації
загрози національним інтересам,
силового екстриму Пермського
порушує інтереси суспільства та
краю, президент АНО “СПІЛКА
держави, створює перешкоди для
СИЛАЧІВ ПЕРМСЬКОГО
повноцінного здійснення
КРАЮ”, майстер спорту з
громадянами України належних
пауерліфтингу, чемпіон
їм прав і свобод.
Пермського краю з силового
Організацією та участю у
екстриму, пауерліфтингу та
концертних та інших публічних
боксу
заходах фізична особа демонструє
свою підтримку спроби анексії
Російською Федерацією
33. ХАРЛАМОВ Сергій
Борисович

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, учасником якої є нерезидент або
іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками
статутного капіталу або має вплив на управління
юридичною особою чи її діяльність;

44
Прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство),
посада/професійна діяльність

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)
тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя, умисно порушує
встановлений порядок в’їзду на
зазначену територію та виїзду з
неї

Продовження додатка 1

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
заборона на передачу 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;
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів
з питань укладення договорів чи угод;
позбавлення державних нагород України, інших
форм відзначення

_____________________

Додаток 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2022 р. № 535-р
ПЕРЕЛІК ЮРИДИЧНИХ ОСІБ,
до яких пропонується застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних
заходів (санкцій) у зв’язку із діями, що створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, зокрема умисним порушенням
встановленого порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя та виїзду з неї, організацією та участю у концертних та інших публічних заходах на цій території
Ідентифікаційні дані (повне
найменування та реквізити)
1. Товариство з обмеженою
відповідальністю “КАНОН РУ”

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)

російське представництво Canon Inc. ТОВ
“КАНОН РУ” (“Canon Россия”) виступило
(російською мовою — общество с технічним партнером фестивалю “Nature Photo
Camp”, який був незаконно проведений в районі
ограниченной ответственностью
м. Алушти на тимчасово окупованій території
“КАНОН РУ”, англійською
мовою — CANON RU, LIMITED Автономної Республіки Крим у 2020 і 2021 роках.
Тимчасово окуповану територію Автономної
LIABILITY COMPANY)
Республіки Крим та м. Севастополя незаконно
відомості згідно з Єдиним
відвідали представники “Canon Россия”. Крім
державним реєстром юридичних
того, для потреб учасників фестивалю компанія
осіб Російської Федерації:
привезла на тимчасово окуповану територію
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя
основний державний
широку лінійку техніки (професійні фотокамери,
реєстраційний номер —
об’єктиви). Таким чином, “Canon Россия” брала
1047796914220

Вид обмежувального заходу
(санкції) (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
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;

2
Ідентифікаційні дані (повне
найменування та реквізити)
дата реєстрації — 29 листопада
2004 р.
ідентифікаційний номер платника
податків — 7705631079
дата взяття на облік у
податковому органі — 5 серпня
2009 р.
місцезнаходження юридичної
особи:
109028, м. Москва,
набережна Серебрянічеська,
буд. 29, пов. 8/прим. 1/кім. 1
(російською мовою — 109028,
г. Москва,
набережная Серебряническая,
д. 29, эт. 8/ пом. 1/ ком. 1)
генеральний директор — з
2020 року Петер Саак,
громадянин Австрії.
Засновники ТОВ “КАНОН РУ”:
компанія з обмеженою
відповідальністю “КАНОН
ЄВРОПА ЛІМІТЕД”, розмір

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)
участь в наданні туристичних послуг на
тимчасово окупованій території Автономної
Республіки Крим та м. Севастополя. Відповідні дії
“ТОВ “КАНОН РУ” (“Canon Россия”) 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

Продовження додатка 2
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 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 на передачу технологій,
прав на об’єкти права
інтелектуальної власності;
припинення культурних обмінів,
наукового співробітництва,
освітніх та спортивних контактів,
розважальних програм з

3
Ідентифікаційні дані (повне
найменування та реквізити)

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)

дольової частки становить
0,1 відсотка

Продовження додатка 2
Вид обмежувального заходу
(санкції) (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
іноземними державами та
іноземними юридичними особами

(російською мовою — компания с
ограниченной ответственностью
“КАНОН ЕВРОПА ЛИМИТЕД”)
країна походження — Сполучене
Королівство Великої Британії та
Північної Ірландії;
акціонерне товариство “КАНОН
ЄВРОПА НВ”, розмір дольової
частки становить
99,9 відсотка
(російською мовою —
акционерное общество “КАНОН
ЕВРОПА НВ”), країна
походження — Нідерланди
2. Товариство з обмеженою
відповідальністю “ТЕЛЕВІЗІЙНЕ
ТВОРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “АМІК”

один із засновників даної юридичної особи брав
участь у проведенні, організації КВК Літній кубок
чемпіонів 2021 у м. Ялті, який 24 серпня 2021 р.
(російською мовою — общество с проходив на території санаторно-курортного
комплексу Mriya Resort & SPA, розташованого на
ограниченной ответственностью
тимчасово окупованій території Автономної
“ТЕЛЕВИЗИОННОЕ
ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ Республіки Крим та м. Севастополя, що створює
реальні або потенційні загрози національним
“АМИК”)

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)

4
Ідентифікаційні дані (повне
найменування та реквізити)
відомості згідно з Єдиним
державним реєстром юридичних
осіб Російської Федерації:
основний державний
реєстраційний номер —
5067746956646
дата реєстрації — 6 жовтня
2006 р.
ідентифікаційний номер платника
податків — 7713598080
місцезнаходження юридичної
особи:
129594, м. Москва,
вул. Шереметьївська, буд. 2,
прим. 22, 24, 25, 30 (російською
мовою — 129594, г. Москва,
ул. Шереметьевская, д. 2, пом. 22,
24, 25, 30)
генеральний директор —
Масляков Олександр
Олександрович

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)
інтересам, порушує інтереси суспільства та
держави, створює перешкоди для повноцінного
здійснення громадянами України належних їм
прав і свобод

Продовження додатка 2
Вид обмежувального заходу
(санкції) (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
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;

5
Ідентифікаційні дані (повне
найменування та реквізити)

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)

Продовження додатка 2
Вид обмежувального заходу
(санкції) (відповідно до Закону
України “Про санкції”)
заборона на передачу технологій,
прав на об’єкти права
інтелектуальної власності;

засновники ТОВ “ТЕЛЕВІЗІЙНЕ
ТВОРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “АМІК”:
Масляков Олександр
Олександрович, розмір дольової
частки становить 50 відсотків;

припинення культурних обмінів,
наукового співробітництва,
освітніх та спортивних контактів,
розважальних програм з
іноземними державами та
іноземними юридичними особами

Масляков Олександр Васильович,
розмір дольової частки становить
25,5 відсотка;
Маслякова Світлана Анатоліївна,
розмір дольової частки становить
24,5 відсотка
____________________

