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Додаток 2 
до рішення Ради національної безпеки і оборони України  
від 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення 

змін до персональних спеціальних економічних та інших  
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ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, 
 до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) 

 
№ 
з/п 

Ідентифікаційні дані 
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 
застосування 

1. EVIRER LTD  
(Off.12, 11th floor, tower 2, Amenity Centre 
AL Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah 
UAE) 

1) обмеження торговельних операцій; 
2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
5) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона видачі та анулювання існуючих 
дозволів і планів на виконання польотів літаками T7GEM (s\n 6377) 

Три роки 

2. GOLD NATURAL GROUP LIMITED  
(Trident Chambers P.O. Box 146 Road 
Town, Tortola British Virgin Islands) 

1) обмеження торговельних операцій; 
2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

Три роки 
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4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
5) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона видачі та анулювання існуючих 
дозволів і планів на виконання польотів літаками T7BRG (s\n 4295) 

3. KLODIUS INVESTMENTS LTD 
(Quijano Chambers, p.o. box 3159, VG 
1110 Road Town, Tortola British 
Virgin Islands) 

1) обмеження торговельних операцій; 
2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
5) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона видачі та анулювання існуючих 
дозволів і планів на виконання польотів літаками T7- ABC (s\n 203) 

Три роки 

4. SANDGATE COMMERCE LTD 
(Quijano Chambers, p.o. box 3159, VG 
1110 Road Town, Tortola British Virgin 
Islands) 

1) обмеження торговельних операцій; 
2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
5) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона видачі та анулювання існуючих 
дозволів і планів на виконання польотів літаками T7- CIF (s\n 2072) 

Три роки 

5. WHPA AVIA LTD 
(Quijano Chambers, p.o. box 3159, Road 
Town, Tortola British Virgin Islands) 

1) обмеження торговельних операцій; 
2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
5) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона видачі та анулювання існуючих 
дозволів і планів на виконання польотів літаками T7- GLT (s\n 261) 

Три роки 

6. Акціонерне товариство "НЗНП 
Менеджмент"  

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

Три роки 
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(Акционерное общество "НЗНП 
Менеджмент") 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб 
Російської Федерації: 
ІПН – 9725007881; 
РФ, м. Москва, пров. Пречистенський, 
9-А, прим.5 

2) обмеження торговельних операцій; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами 
 

7. Акціонерне товариство 
"Новошахтинський завод 
нафтопродуктів"  
(Акционерное общество 
"Новошахтинский завод 
нефтепродуктов") 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації: 
ІПН – 6151012111; 
РФ, Ростовська область,  
м. Новошахтинськ, вул. Ленінградська, 1 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 
2) обмеження торговельних операцій; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду 
діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 
дозволів на користування надрами 
 

Три роки 

8. Акціонерне товариство "Фармацевт 
плюс" (Акционерное общество 
"Фармацевт плюс") 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації: 
основний державний реєстраційний 
номер – 1206100013833; 
ідентифікаційний номер платника 
податків – 6166118833; 
місцезнаходження юридичної особи – 
344009, РФ, м. Ростов-на-Дону, 

1) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
2) повне припинення транзиту ресурсів, перевезень територією 
України; 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
5) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави 

Три роки 
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просп. Шолохова, буд. 211, кімн. 10 
(344009, РФ, г. Ростов-на-Дону, проспект 
Шолохова, дом 211, комната 10) 

9. Приватна компанія з обмеженою 
відповідальністю "Sportmaster Operations 
Pte. Ltd" 
(укр.: "Спортмастер Оперейшнз Пте. 
Лтд") 
юридична адреса: Сингапур, Оуе 
Даунтаун, Шентон Вей, 6, № 18-11, 
номер компанії – 201209399N, 
заснована 16 квітня 2012 року 

1) обмеження торговельних операцій (повна заборона); 
2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повна заборона); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
4) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона ввезення продукції 
сингапурської компанії "Sportmaster Operations Pte. Ltd" 
безпосередньо компанією або із залученням представників іноземних 
держав) 

Три роки 

10. Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Дон Експорт" 
(Общество с ограниченной 
ответственностью "Дон Экспорт") 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації: 
ідентифікаційний номер платника 
податків – 6145001168; 
місцезнаходження юридичної особи – 
РФ, Ростовська обл., м. Донецьк,  
вул. Комунальна, 3, офіс 2 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 
2) обмеження торговельних операцій; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів 
на користування надрами 
 

Три роки 

11. Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ИСС-Софт" 
(Общество с ограниченной 
ответственностью "ИСС-Софт") 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

Три роки 
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Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації: 
ІПН – 7729658320; 
місцезнаходження юридичної особи – 
РФ, м. Москва, вул. Суворівська, 19 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності; 
6) припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 
телекомунікаційних мереж загального користування; 
7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
8) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона здійснення публічних та 
оборонних закупівель, товарів, робіт та послуг у юридичних осіб 
–резидентів іноземної держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 
у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж 
програмних продуктів "SecurOS", "SecurOS 1", "SecurOS 2", 
"SecurOS 3", "SecurOS 4", "SecurOS 5", "SecurOS 6", "SecurOS 7", 
"SecurOS 8", "SecurOS 9", "SecurOS 10", "SecurOS Xpress", "SecurOS 
Professional", "SecurOS Premium", "SecurOS Enterprise", "SecurOS 
MCC", "SecurOS Mobile", "SecurOS WebConnect", "SecurOS Auto 
(ANPR/LPR)", "SecurOS Face X", "SecurOS Face Mask Datection", 
"SecurOS Cargo", "SecurOS POS", "SecurOS Tracking Kit", "SecurOS 
Covid Response", "SecurOS Motus", "SecurOS Motus Lite", "SecurOS 
Velox", "SecurOS Crossroad", "SecurOS UVSS", "SecurOS Cargo 
Terminal", "SecurOS ACS Module", "SecurOS Video Wall", розроблених 
ТОВ "ИСС-Софт" 

12. Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІндаСофт" 
(Общество с ограниченной 
ответственностью "ИндаСофт") 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації: 
основний державний реєстраційний 
номер – 1027739121937; 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності; 
6) припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 
телекомунікаційних мереж загального користування; 

Три роки 
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ідентифікаційний номер платника 
податків – 7721103816; 
місцезнаходження юридичної особи –  
м. Москва, Перовське шосе, 9, будова 1, 
кімната 104 (г. Москва, Перовское 
шоссе, 9, строение 1, комната 104) 

7) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності; 
8) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона здійснення публічних та 
оборонних закупівель, товарів, робіт та послуг у юридичних осіб 
–резидентів іноземної держави державної форми власності та 
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 
у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж 
програмних продуктів "Лабораторно-інформаційна система І-LDS 
(InduSoft Laboratory Data System)", "Система диспетчеризації I-DS 
(InduSoft Dispatching System)", "Система відомостей матеріального 
балансу I-DRMS (InduSoft Data Reconciliation Management System)", 
"Система обліку енергоресурсів I-EMS (InduSoft EnergyManagement 
System)" та "Системи календарного планування I-DS/PS (InduSoft – 
Digital Service/Planning & Scheduling)", розроблених ТОВ "ИндаСофт"  

13. Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Роузвуд Шиппінг" 
(Общество с ограниченной 
ответственностью "Роузвуд Шиппинг") 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації: 
ідентифікаційний номер платника 
податків – 6167088540; 
місцезнаходження юридичної особи – 
РФ, м. Ростов-на-Дону,  
вул. Максима Горького, 276, офіс 417 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 
2) обмеження торговельних операцій; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
5) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та 
військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх 
вод, портів 
 

Три роки 

14. Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Торговий дім "Донські 
Вуглі" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 
2) обмеження торговельних операцій; 

Три роки 
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(Общество с ограниченной 
ответственностью "Торговый дом 
"Донские Угли") 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації: 
ідентифікаційний номер платника 
податків – 6164131980; 
місцезнаходження юридичної особи – 
РФ, м. Ростов-на-Дону,  
Машинобудівний пров., 5-Б, офіс 39 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами 
 

15. Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БІОТЕК"  
(Общество с ограниченной 
ответственностью "БИОТЭК") 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб 
Російської Федерації: 
основний державний реєстраційний 
номер – 1027739296463; 
ідентифікаційний номер платника 
податків – 7713053544; 
місцезнаходження юридичної особи – 
127238, РФ, м. Москва, проїзд Лінійний, 
прим. 1, поверх 1, кімнати 1-7 
(РФ, г. Москва, проезд Линейный, 8, 
помещение 1, этаж 1, комнаты 1-7)  

1) повне припинення торговельних операцій; 
2) повне припинення транзиту ресурсів, перевезень територією 
України; 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
 
5) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави 

Три роки 

16. Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Гемодженікс" 
(Общество с ограниченной 
ответственностью "Гемодженикс") 

1) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
2) повне припинення транзиту ресурсів, перевезень територією 
України; 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

Три роки 
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Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації: 
основний державний реєстраційний 
номер – 1167746494453; 
ідентифікаційний номер платника 
податків – 7734384498; 
місцезнаходження юридичної особи – 
123154, РФ, м. Москва, б-р Генерала 
Карбишева, буд. 8, прим. 3, кімн. 4  
(РФ, г. Москва, б-р Генерала Карбышева, 
дом 8, строение 3,  
комната 4) 
 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
5) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей 
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави 

17. Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Медобладнання"  
(Общество с ограниченной 
ответственностью "Медоборудование") 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації: 
основний державний реєстраційний 
номер – 1206100013833; 
ідентифікаційний номер платника 
податків – 7726740400; 
місцезнаходження юридичної особи – 
344009, РФ, м. Москва, проїзд Нагорний, 
буд. 10, корпус 2, приміщення 24 
(РФ, г. Москва, проезд Нагорный, дом 10, 
корпус 2, подъезд 2, этаж 2, 
помещение 24) 

1) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
2) повне припинення транзиту ресурсів, перевезень територією 
України; 
3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
5) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та 
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави 

Три роки 
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18. Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТОСОЛ-СИНТЕЗ 
ТРЕЙДІНГ"  
(Общество с ограниченной 
ответственностью "ТОСОЛ-СИНТЕЗ 
ТРЕЙДИНГ") 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації: 
основний державний реєстраційний 
номер –1025201758471; 
ідентифікаційний номер платника 
податків – 5249046147; 
місцезнаходження юридичної особи – 
606000, РФ, Нижегородська область, 
м. Дзержинськ, вул. Ватутіна, буд. 31-А, 
каб. 25  
(606000, РФ, Нижегородская область, 
г. Дзержинск, ул. Ватутина, дом 31-А, 
каб. 25) 

1) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань 
 

Три роки 

19. Федеральний державний автономний 
учбовий заклад вищої освіти 
"Севастопольський державний 
університет" Міністерства науки і вищої 
освіти Російської Федерації 
(Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования "Севастопольский 
государственный университет") 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 
2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
5) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

Три роки 
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____________________________________ 

Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації: 
ОДРН – 1149204039181; 
ІПН – 9201012877; 
КПП – 920101001 
м. Севастополь, вул. Університетська, 33 
 

діють в їх інтересах; 
6) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності; 
7) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 
освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 
державами та іноземними юридичними особами; 
8) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань 
укладення договорів чи угод; 
9) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона працевлаштування на підставі 
дипломів про отриману освіту в Севастопольському державному 
університеті) 


