
 

Додаток 2 

до рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 15 квітня 2021 року "Про застосування персональних 

спеціальних економічних та інших обмежувальних                     

заходів (санкцій)" 

 

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. ПП "Полтавабудцентр", відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром підприємств                    

і організацій України: ідентифікаційний код 

юридичної особи – 24565511, 

місцезнаходження юридичної особи:                   

Україна, 36017, Полтавська обл., м. Полтава, 

вул. Лісозахисна, буд. 14, директор – Петросян 

Гарник Арменакович, кінцевий бенефіціарний 

власник – Асланян Славік Арамович 
 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України                  
(повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) анулювання 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

Три роки 



2 

Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

2. ТОВ "Миколаївбудцентр", відомості згідно           

з Єдиним державним реєстром підприємств           

і організацій України: ідентифікаційний код 

юридичної особи – 40984166, 

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 

54018, Миколаївська обл., м. Миколаїв,                               

вул. Космонавтів, буд. 61-В, офіс 2,                   

директор – Амірханян Вагінак Рушанович,  

кінцевий бенефіціарний власник – Амірханян 

Вагінак Рушанович 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) анулювання 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;  
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони;  

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

3. ТОВ "СПМК – 17", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 01353551, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 65025, Одеська 

обл., Комінтернівський р-н, 21-й км 

Старокиївського шосе, буд. 30-А, директор – 

Амірханян Армен Хачикович, кінцевий 

бенефіціарний власник – Амірханян Сєда 

Єрвандівна 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України                 
(повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) анулювання 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;  
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17)  інші санкції, що відповідають принципам їх 
застосування, встановленим цим Законом 

4. ТОВ "Фінбізнесгруп", відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром підприємств                     

і організацій України: ідентифікаційний код 

юридичної особи – 43115478, 

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 

65003, Одеська обл., м. Одеса, вул. Церковна, 

буд. 29/1, офіс 302, директор – Ларіна Тетяна 

Геннадіївна, кінцевий бенефіціарний власник – 

Аветісян Каріне Хачіковна 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) анулювання 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17)  інші санкції, що відповідають принципам їх 
застосування, встановленим цим Законом 

5. ТОВ "Граніт – 001", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 42751872, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 65026, Одеська 

обл., м. Одеса, Грецька площа, буд. 1, офіс 6, 

директор – Западня Віталій Валерійович, 

кінцевий бенефіціарний власник – компанія 

"нарек Яхтінг Лімітед" ("narek Yachting 

Limited"), Западня Віталій Валерійович 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань; 

6) анулювання 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;  

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів                  

та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17)  інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим цим Законом 

6. ТДВ "Первомайський спеціалізований кар'єр", 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи –

03443655, місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 55223, Миколаївська обл., 

Первомайський р-н, с. Мигія,  

вул. Гранітна, буд. 21, директор – Байда 

Володимир Іванович 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) анулювання 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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                   
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;  

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17)  інші санкції, що відповідають принципам їх 
застосування, встановленим цим Законом 

7. ТОВ "М-БУД ГРУП", відомості згідно                          

з Єдиним державним реєстром підприємств                      

і організацій України: ідентифікаційний код 

юридичної особи – 41278559, 

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 

65026, Одеська обл., м. Одеса,                                 

вул. Люстдорфська дорога, буд. 5, офіс 203, 

директор – Назаренко Роман Олегович, 

кінцевий бенефіціарний власник – Назаренко 

Роман Олегович 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України                
(повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) анулювання 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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         
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;  

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17)  інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

8. Консорціум "Дорлідер", відомості згідно                       

з Єдиним державним реєстром підприємств                 

і організацій України: ідентифікаційний код 

юридичної особи – 43978883, 

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 

65026, Одеська обл., м. Одеса,                                  

вул. Люстдорфська дорога, буд. 5, офіс 203, 

директор – Назаренко Роман Олегович, 

кінцевий бенефіціарний власник – ТОВ                  

"М-БУД ГРУП", ТОВ "Граніт – 001", ТОВ 

"Миколаївбудцентр" 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) анулювання 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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         
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;  

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17)  інші санкції, що відповідають принципам їх 
застосування, встановленим цим Законом 

9. ТОВ "Будівельна компанія "Дорлідер", 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи –

37468590, місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 65025, Одеська обл., 

Комінтернівський р-н, 21-й км 

Старокиївського шосе, буд. 30-А, директор – 

Тєльний Вячеслав Олександрович, кінцевий 

бенефіціарний власник – Тєльний Вячеслав 

Олександрович 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) анулювання 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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       



19 

Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;  

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17)  інші санкції, що відповідають принципам їх 
застосування, встановленим цим Законом 

10. Представництво "Fermak Insaat Taahhut 
Anonim Sirketi" в Україні, ідентифікаційний 
код юридичної особи – 26634529, 
місцезнаходження юридичної особи: Україна, 
м.Київ, вул. Інститутська, буд. 24/7, кв. 89, 
директор – Накаідзе Отар 

 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) анулювання 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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 
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;  

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17)  інші санкції, що відповідають принципам їх 
застосування, встановленим цим Законом 

11. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Строітєльная компанія "Дорлідер"  

(Общество с ограниченной ответственностью  

"Строительная компания "Дорлидер"), 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1145007000577; ідентифікаційний 

номер платника податків – 5007089350; 

місцезнаходження юридичної особи: РФ, 

Московська обл., м. Дмітров, вул. 2-га 

Московська, буд. 21, корп. 1 (141804, РФ, 

Московская область, г. Дмитров, ул. 2-я 

Московская, дом 21, корп. 1) 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) анулювання 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 
іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;  

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17)  інші санкції, що відповідають принципам їх 
застосування, встановленим цим Законом 

12. Товариство з обмеженою відповідальністю  

"Граніт-001" (Общество с ограниченной 

ответственностью "ООО Гранит-001"), 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1195081014160, ідентифікаційний 

номер платника податків – 5047223192, 

місцезнаходження юридичної особи:  РФ, 

141732, Московська обл., м. Лобня,                  

вул. Любненський бульвар, буд. 9 (141732, РФ, 

Московская область, г. Лобня, ул. Любненский 

бульвар, дом 9) 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) анулювання 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;  

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17)  інші санкції, що відповідають принципам їх 
застосування, встановленим цим Законом 

13. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Гранд Вінд", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 37577476, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 61002, Харківська 

обл., м. Харків, вул. Пушкінська, 33 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

14. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Полекс Експрес", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 38158394, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 61057, Харківська 

обл., м. Харків, вул. Пушкінська, 33 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

15. Приватне підприємство "Магістраль 

автотранзит-плюс", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 43007109, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 62310, Харківська 

обл., Дергачівський р-н, смт Козача Лопань, 

вул. Прикордонна, 4  

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

16. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Магістраль автотранзит-сервіс", відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 

39747122, місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 62310, Харківська обл., Дергачівський 

р-н, смт Козача Лопань, вул. Прикордонна, 4 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

17. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Гелаксі Плюс", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 34390474, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 61002, Харківська 

обл., м. Харків, вул. Пушкінська, 33 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

18. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Каррор", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 42802916, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 65089, Одеська 

обл., м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, 59-Е, 

кімната 11А 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

19. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ТК Моріс", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 43134789, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 87515, Донецька 

обл., м. Маріуполь, вул. Архітектора       

Нільсена, 28 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

20. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Медисона", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 44060687, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 87515, Донецька 

обл., м. Маріуполь, вул. Прибрежна, 1, офіс 26 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

21. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Галаксі Техноопт", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 43472154, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 87547, Донецька 

обл., м. Маріуполь, бульвар Шевченка, 339, 

офіс 27 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

22. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Профітекс ЛТД", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 43498214, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 79005, Львівська 

обл., м. Львів, площа Петрушевича, 2 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

23. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Новіопт", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 43951861, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 61045, Харківська 

обл., м. Харків, вул. Полярна, 2 А 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

24. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Мікрохім Сінтез", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 43073323, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 62456, Харківська 

обл., Харківський р-н, смт Буди,                            

вул. Шевченка, 50 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

25. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Швейна Фабрика", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 43597280, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 61040, Харківська 

обл., м. Харків, вул. Залізнична, 24 А 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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; 



51 

Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

26. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Креатив Проджект", відомості згідно                    

з Єдиним державним реєстром підприємств                   

і організацій України: ідентифікаційний код 

юридичної особи – 43344979, 

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 

02094, м. Київ, вул. Віскозна, 5 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

27. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Блейд Агротранс", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 43395798, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 87554, Донецька 

обл., м. Маріуполь, просп. Будівельників,        

161-А 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

28. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Дісері", відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 

41325121, місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 04075, м. Київ, вул. Максименка 

Федора, 7 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

29. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Дінес Торг", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 42360151, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 87515, Донецька 

обл., м. Маріуполь, вул. Архипа Куїнджі, 72Б, 

офіс 22 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

30. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Бастіон Партнер", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 43151830, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 69057, Запорізька 

обл., м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, 3 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

31. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Джастін Трейд", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 43728960, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 61103, Харківська 

обл., м. Харків, вул. Балакірєва, 17-В, кімната 3 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

32. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Терган ЛТД", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 43741603, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 61177, Харківська 

обл., м. Харків, вул. Ініціативна, 4 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

33. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Е8К", відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 

39980582, місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 89600, Закарпатська обл.,                           

м. Мукачево, вул. Федорова, буд. 4, 

приміщення 16А-1 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

34. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Ритм", відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи –  

20468067, місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 89600, Закарпатська обл.,                            

м. Мукачево, вул. Берегівська об'їзна, буд. 25А 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

35. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Прогрес-Трейдинг", відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром підприємств і 

організацій України: ідентифікаційний код 

юридичної особи – 43222052, 

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 

89600, Закарпатська обл., м. Мукачево,             

вул. Ілони Зріні, буд. 2, приміщення 14 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

36. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Дейлі Проперті Менеджмент", відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 

41815311, місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 89600, Закарпатська обл.,                       

м. Мукачево, вул. Ринкова, буд. 20 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

37. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Вілла Дель Ре", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 42003365, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 89600, 

Закарпатська обл., м. Мукачево, площа 

Духновича Олександра, буд.12Б 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

38. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Ворд Трейд", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 39821808, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 04050, м. Київ, 

вул. Іллєнка Юрія, 20, корпус 14, поверх 6 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

39. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Стандарт ОТ", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 35403002, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 04119, м. Київ, 

вул. Дегтярівська, 25-А, літера "Л" 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

40. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Мідеус Лімітед", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 42886760, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 36022, Полтавська 

обл., м. Полтава, вул. Миру, 3 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

41. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Парма Люкс", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 43475019, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 87547, Донецька 

обл., м. Маріуполь, пров. Транспортний, 18, 

офіс 39 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

42. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"УКРТОРГПРОМСНАБ", відомості згідно                

з Єдиним державним реєстром підприємств і  

організацій України: ідентифікаційний код 

юридичної особи – 39475243, 

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 

79012, Львівська обл., м. Львів, вул. Червоної 

калини, 71 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

43. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Нест ТРП", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 42576558, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 04201, м. Київ,      

ул. Сім'ї Кульженків, 35 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

44. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Мікмарор", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 42724629, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 49021, 

Дніпропетровська обл., м. Дніпро,                    

вул. Лісопильна, 10, кімната 27 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

45. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Інновбудтрейд", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 41222569, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 03124, м. Київ,          

вул. Василенка Миколи, 7 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

46. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Тортел Плюс", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 41019154, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 02091, м. Київ,       

вул. Харківське шосе, 144-А 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

47. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Компанія Авто-воз", відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром підприємств і 

організацій України: ідентифікаційний код 

юридичної особи – 43883520, 

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 

43020, Волинська обл., м. Луцьк,                         

вул. Рівненська, 48 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

48. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Скай-Лайн", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 33137998, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 65039, Одеська 

обл., м. Одеса, вул. Транспортна, 5 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

49. Науково-дослідницький консультаційний 

менеджерський центр  "Оптимус" (у вигляді 

товариства з обмеженою відповідальністю), 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 

25051334, місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 65039, Одеська обл., м. Одеса,                 

вул. Транспортна, 5 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

50. Приватне підприємство "Центр екологічної 

безпеки", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 37549098, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 65029, Одеська 

обл., м. Одеса, вул. Князівська, 32 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

51. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Львівська фармацевтична фабрика",  

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 

20765265, місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 79011, Львівська обл., м. Львів,              

вул. Свєнціцького, буд. 5 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

52. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Максимум плюс", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 34259527, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 79068, Львівська 

обл., м. Львів, вул. Я.Райніса, буд. 28 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

53. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Ярославна", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 20769702, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 79007, Львівська 

обл., м. Львів, площа Григоренка, буд. 4 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

54. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Яніна", відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 

23268633, місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 79008, Львівська обл., м. Львів,              

вул. Театральна, буд. 3 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

55. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Т.Д.В. Виробництво", відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром підприємств і 

організацій України: ідентифікаційний код 

юридичної особи – 31978602, 

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 

79034, Львівська обл., м. Львів,                             

вул. Кам'янецька, буд. 44   

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

56. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Торгова компанія "Система", відомості згідно 

з Єдиним державним реєстром підприємств і 

організацій України: ідентифікаційний код 

юридичної особи – 31527236, 

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 

79007, Львівська обл., м. Львів, площа 

Григоренка, буд. 4 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

57. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Світлиця", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи 23275432, місцезнаходження юридичної 

особи: Україна, 79013, Львівська обл., м. Львів, 

вул. Степана Бандери, буд. 69 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

58. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Доротея", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 23889507, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 79008, Львівська 

обл., м. Львів, пл. Соборна, буд. 2А 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

59. Товариство з обмеженою відповідальністю  -

Фірма "Галицький Бескид", відомості згідно          

з Єдиним державним реєстром підприємств і 

організацій України: ідентифікаційний код 

юридичної особи – 13824493, 

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 

79019, Львівська обл., м. Львів, вул. Заводська, 

буд. 24 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

60. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Варден Торг", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 42167834, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 02088, м. Київ,        

вул. Антоновича, буд. 33 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

61. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Віконд ЛТД", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 39607554, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 49010, 

Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект 

Гагаріна, буд. 99, приміщення 3 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

62. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ "ГРУЗІЯ-СТИЛЬ", 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 

41547180, місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 61001, Харківська обл., м. Харків, 

вул. Юлія Чигирина, буд. 7 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

63. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Прімар", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 42989433, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 79018, Львівська 

обл., м. Львів, вул. Залізнична, буд. 24 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

64. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Авентус-Оптторг", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 42849980, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 52005, 

Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н,           

смт Слобожанське, вул. Виробнича, буд. 1 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

65. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Ардінг", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 42549786, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 08290,  

Київська обл., м. Ірпінь, смт Гостомель,  

вул. Свято-Покровська, буд. 108, кабінет 1 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

66. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Форно", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 43706113, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 87515, Донецька 

обл., м. Маріуполь, вул. Ковальська, буд. 2, 

офіс 15 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

67. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Лєзар", відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій України:  

ідентифікаційний код юридичної особи –

43432792, місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 87515, Донецька обл., м. Маріуполь, 

вул. Ковальська, буд. 2, офіс 45 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

68. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Фуд трейд плюс", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 42997732, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 87515, Донецька 

обл., м. Маріуполь, вул. Торгова, буд. 7,              

офіс 17 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

69. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Тарлев", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 35415966, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 08130, Київська 

обл., Києво-Святошинський р-н,                        

село Петропавлівська Борщагівка,                 

вул. Авіаторів, буд. 64 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

70. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Борнес Груп", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 43975657, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 21050, Вінницька 

обл., м. Вінниця, вул. Єрусалимка, 6, кабінет 2 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

71. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Авто-Імпортер", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 43520155, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 79067, Львівська 

обл., м. Львів, вул. Бескидська, 33 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

72. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Техлогістікпро", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 43270808, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 65074, Одеська 

обл., м. Одеса, вул. Єфімова, буд. 13, каб. 301 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

73. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Оріентекс Продакшен", відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром підприємств і 

організацій України: ідентифікаційний код 

юридичної особи – 43552941, 

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 

87555, Донецька обл., м. Маріуполь,                 

вул. Шевченка, буд. 258, офіс 6Д 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

74. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Шефікс Груп", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 43400636, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 03143, м. Київ,        

вул. Лебедєва Академіка, буд. 1, корп. 6,     

офіс 33 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових    
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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; 



149 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

75. Приватне підприємство "Біпавер", відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 

42011418, місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 79033, Львівська обл., м. Львів,              

вул. Скляна, буд. 11А 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

76. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Лайт Торг Лімітед", відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром підприємств і 

організацій України: ідентифікаційний код 

юридичної особи – 43164059, 

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 

79007, Львівська обл., м. Львів,                        

вул. М. Гоголя, буд. 8 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

77. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Фортсет", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 43190094, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 79035, Львівська 

обл., м. Львів, вул. Пасічна, буд. 127 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

78. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Інгульц", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 43303838, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 65080, Одеська 

обл., м. Одеса, Люстдорфська дорога,              

буд. 55/2, корп. 5, приміщення 5 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

79. Товариство з обмеженою відповідальністю  

"Голденрайз", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 43351148, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 25005, 

Кіровоградська обл., м. Кропивницький,          

вул. Добровольського, буд. 5А, кімн. 19 

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

 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

80. Товариство з обмеженою відповідальністю   

"Альфа Союз 2014", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 39296040, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 54030, 

Миколаївська обл., м. Миколаїв,                            

вул. Нікольська, буд. 25 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

81. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Евклаз", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 43735846, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 79014, Львівська 

обл., м. Львів, вул. Б. Котика, 3, офіс 2 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

82. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Фірма Севідж", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 43292994, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 87500, Донецька 

обл., м. Маріуполь, вул. Італійська 

(Центральний ринок), 9 

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

 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

83. Приватне підприємство "Магістар-СГ", 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 

42206417, місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 79034, Львівська обл., м. Львів,           

вул. Навроцького, 33 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

84. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Гольдман Спред", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 43549750, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 87500, Донецька 

обл., м. Маріуполь, вул. Італійська 

(Центральний ринок), 9 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

85. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Агросектар", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України:  ідентифікаційний код юридичної 

особи – 43435877, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 21050, Вінницька 

обл., м. Вінниця, вул. Оводова Миколи, 51, 

офіс 146 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

86. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Альтааріх", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 39637877, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 03038, м. Київ,        

вул. Лінійна, 17 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

87. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Надійний брокер", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 43471978, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 08162, Київська 

обл., Києво-Святошинський р-н, смт Чабани, 

вул. Юності, 3 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

88. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Нейслімс", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 44074218, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 08681, Київська 

обл., Васильківський р-н, с. Рославичі,           

вул. Дачна, буд. 40-А 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

89. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Техноопт ЛТД", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 41170668, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 04119, м. Київ,         

вул. Деревлянська, буд. 20/2 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

90. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Інтермедіа Компані", відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром підприємств і 

організацій України: ідентифікаційний код 

юридичної особи – 41506233, 

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 

04119, м.Київ, вул. Деревлянська, буд. 20/2 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

91. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Адвен компані", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 43185587, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 04116, м. Київ,        

вул. Теліги Олени, буд. 6 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 



182 

Продовження додатка 2 

 
 

 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

92. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Пробайк Плюс", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 34426338, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 01011, м. Київ,          

вул. Рибальська, буд. 13, офіс 3 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

93. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Брокліс", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 43879419, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 01014, м. Київ,         

вул. Звіринецька, буд. 63  

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

94. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Севіль", відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром підприємств і організацій 

України: ідентифікаційний код юридичної 

особи – 43646971, місцезнаходження 

юридичної особи: Україна, 01054, м. Київ,         

вул. Ярославів Вал, буд. 13/2, літера Б  

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 

95. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Карго БІ ЕНД Дабл'ю", відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром підприємств і 

організацій України: ідентифікаційний код 

юридичної особи – 34840779, 

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 

02068, м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 14 

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

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань; 

6) 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) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 
повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 
санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави; 

12) 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; 

13) 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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування                     

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                                                     

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

______________________________________________ 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
безпеки та оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом 


