
Додаток 2 

до рішення Ради національної безпеки і оборони України                     

від 2 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. Товариство з обмеженою 

відповідальністю "СНАБКОМ" 

(Общество с ограниченной 
ответственностью "СНАБКОМ"). 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації: 
основний державний реєстраційний 
номер – 1157746439840,  
ідентифікаційний номер платника 
податків – 7722327505, 
місцезнаходження юридичної особи – 
РФ, м. Москва, вул. Митинська, 16, 
прим. 709, кімн. 1-3 
(РФ, г. Москва, ул. Митинская, 16, 
помещение 709, комн. 1-3) 

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 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; 

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 

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; 

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 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

2. Федеральне агентство у справах 

Співдружності Незалежних Держав, 

співвітчизників, які проживають за 

кордоном, і з міжнародного 

гуманітарного співробітництва 

(Росспівробітництво) 

(Федеральное агентство по делам 

Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству 

(Россотрудничество). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 5087746542164,  

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7704706758, 

місцезнаходження юридичної особи –

РФ, 125009, м. Москва, вул. 

Воздвіженка, буд. 18/9 

(РФ, 125009, г. Москва,  

ул. Воздвиженка, дом 18/9) 

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

2) обмеження торговельних операцій; 

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

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 користування радіочастотним ресурсом України; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг                       
і використання телекомунікаційних мереж загального користування; 

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

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

11) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань 
укладення договорів чи угод; 

12) 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; 

13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона на території України: діяльності 

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 

філій, відділень, установ та представництв; проведення громадської та 
гуманітарної діяльності; ведення агітаційної, пропагандистської 
діяльності; друку та розповсюдження інформаційних матеріалів; 
використання ЗМІ та інформаційних ресурсів. Заборона оренди майна, 
а також вчинення будь-яких правочинів резидентами іноземної 
держави та особами, які прямо чи опосередковано контрольовані 
представництвом Федерального агентства у справах СНД, 
співвітчизників, які проживають за кордоном, і з міжнародного 
гуманітарного співробітництва (Росспівробітництво) в Україні або 
діють в його інтересах. Припинення дії міжурядових договорів, угод, 
спільних проектів та програм у гуманітарній, наукових та інших 
сферах. Блокування інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів, 
що використовуються Федеральним агентством у справах СНД, 
співвітчизників, які проживають за кордоном, і з міжнародного 
гуманітарного співробітництва (Росспівробітництво) та його 
представництвом в Україні, у тому числі доменів "https://rs.gov.ru", 
"https://ukr.rs.gov.ru" та інших доменів, які будуть використовуватися) 

3. Товариство з обмеженою 

відповідальністю  "ВОЛГА-ДНЄПР 

ММ XVI"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью "ВОЛГА-ДНЕПР 

ММ XVI"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1167746124875, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7716815864, 

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; 

 

Три роки 

https://rs.gov.ru/
https://ukr.rs.gov.ru/
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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 

місцезнаходження юридичної особи –  

РФ, 129337, м. Москва, Ярославське 

шосе, буд. 109, будова 1 

(РФ, 129337, г. Москва, Ярославское 

шоссе, дом 109, строение 1) 

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 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 

4. Товариство з обмеженою 

відповідальністю  "ЗАВОД 

СПЕЦАГРЕГАТ"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью "ЗАВОД 

СПЕЦАГРЕГАТ"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1057422041005, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7448069375, 

місцезнаходження юридичної особи –  

РФ, 456304, Челябінська обл., м. Міасс, 

вул. 8 липня, буд. 10А 

(РФ, 456304, Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 8 июля, дом 10А) 

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 іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

Три роки 



7 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

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; 

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; 



8 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

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

5. Товариство з обмеженою 

відповідальністю  "ЗАВОД МОЛОТ-

МЕХАНІКА"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью "ЗАВОД МОЛОТ-

МЕХАНИКА"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер –  1149204008667, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9204004585, 

місцезнаходження юридичної особи – 

299003, тимчасово окупована територія 

Автономної Республіки Крим, 

м. Севастополь, вулиця Кожанова, 

будинок 12  

(АР Крым, 299003, город Севастополь, 

улица Кожанова, дом 12) 

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 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; 

Три роки 



9 
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) 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; 

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. Товариство з обмеженою 

відповідальністю "СЄВМОРМАШ-2М"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью "СЕВМОРМАШ-2М"). 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

Три роки 



10 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1149204015003, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9203002063, 

місцезнаходження юридичної особи – 

299012, тимчасово окупована територія 

Автономної Республіки Крим, 

м. Севастополь, вулиця Паршина, 

будинок 4  

(АР Крым, 299012, город Севастополь, 

улица Паршина, дом 4) 

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 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; 



11 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

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; 

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. Акціонерне товариство "Спеціальна 

виробничо-технічна база 

ЗВЬОЗДОЧКА"  

(Акционерное общество "Специальная 

производственно-техническая база 

ЗВЕЗДОЧКА"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 10351001300394, 

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, 

Три роки 



12 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5116060209, 

місцезнаходження юридичної особи –

РФ, 184650, Мурманська область, 

м. Полярний, вулиця Комсомольська, 

будинок 2/7  

(РФ, 184650, Мурманская область, 

г. Полярный, улица Комсомольская,  

дом 2/7) 

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 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 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

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; 

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. Акціонерне товариство "Центр 

судноремонту "ДАЛЬЗАВОД"  

(Акционерное общество "Центр 

судоремонта "ДАЛЬЗАВОД"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1082536014120, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2536196045, 

місцезнаходження юридичної особи –

РФ, 690001, Приморський Край, 

м. Владивосток, вулиця Дальзаводська, 

будинок 2, приміщення, кабінет 27, 2-27 

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 

Три роки 



14 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

(РФ, 690001, Приморский Край, 

г. Владивосток, улица Дальзаводская, 

дом 2, помещение, кабинет 27, 2-27) 

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 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; 



15 
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 

9.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю  "Севастопольський 

агрегатний завод"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Севастопольский 

агрегатный завод"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1149204069959, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9202500267, 

місцезнаходження юридичної особи – 

299043, тимчасово окупована територія 

Автономної Республіки Крим, 

м. Севастополь, вулиця Шовковична, 

будинок 36 

(АР Крым, 299043, город Севастополь, 

улица Шелковичная, дом 36) 

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 іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

Три роки 



16 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

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; 

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; 



17 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом 

10. Акціонерне товариство "514 авіаційний 

ремонтний завод"  

(Акционерное общество "514 

авиационный ремонтный завод"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1076914001141, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6914013187, 

місцезнаходження юридичної особи –

РФ, 172383, Тверська область, м. Ржев, 

вулиця Челюскінців, будинок 121  

(РФ, 172383, Тверская область, г. Ржев, 

улица Челюскинцев, дом 121) 

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 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; 

 

Три роки 



18 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

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; 

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 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

11. Акціонерне товариство "322 авіаційний 

ремонтний завод"  

(Акционерное общество "322 

авиационный ремонтный завод"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1072511004884, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2511055959, 

місцезнаходження юридичної особи –

РФ, 692557, Приморський Край, 

м. Уссурійськ, с. Воздвіженка, вулиця 

Жуковського, будинок 5  

(РФ, 692557, Приморский Край, 

г. Уссурийск, с. Воздвиженка, улица 

Жуковского, дом 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 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); 

Три роки 



20 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

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; 

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 "Грумбо". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:  

ідентифікаційний код юридичної  

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; 

Три роки 



21 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

особи – 43993482, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 79040, м. Львів, 

вул. Городоцька, 224 

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 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 



22 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

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; 

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 "Магнез". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:  

ідентифікаційний код юридичної   

особи – 43863456, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 79040, м. Львів, 

вул. Городоцька, 224 

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; 

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 

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 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 

14. Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Фьючерайз". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України: 

ідентифікаційний код юридичної    

особи – 44126040, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 79040, м. Львів, 

вул. Конюшинна, 10 

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 іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

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 

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; 

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; 

 



26 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом 

15. Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Німсон сейл".  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:   

ідентифікаційний код юридичної            

особи – 43800176, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 04082, м. Київ, вул. 

Вишгородська, 28/1, офіс 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 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; 

 

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 

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; 

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 
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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 

16. Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Південна тютюнова 

компанія".  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України: 

ідентифікаційний код юридичної   

особи – 42960922, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 65048, м. Одеса, вул. Велика 

Арнаутська, 17, офіс 8А/11 

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 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); 

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 

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; 

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 "Равтранс Логістик".  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:  

ідентифікаційний код юридичної  

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; 

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 

особи – 40031427, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 80316, Львівська область, 

Жовківський р-н, м. Рава-Руська,  

вул. Коновальця, 27 

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 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 
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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 

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; 

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 "Сервісцентробуд".  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:  

ідентифікаційний код юридичної   

особи – 35721048, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 79021, м. Львів,                                       

вул. Кульпарківська, 93 

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; 

Три роки 



32 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

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 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 "Спільне Українсько-

Польське підприємство "Равтранс".  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:   

ідентифікаційний код юридичної   

особи – 25231628, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 80316, Львівська область, 

Жовківський р-н, м. Рава-Руська,  

вул. Коновальця, 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 іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

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 

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; 

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; 
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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 

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

20. Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Екогарант".  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України: 

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 35721100, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 79021, м. Львів,  

вул. Кульпарківська, 93 

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 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; 

 

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 

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; 

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 "Рава Тір Сервіс". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України: 

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); 

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 

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 33168225, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 80316, Львівська область, 

Жовківський р-н, м. Рава-Руська, вул. 

Коновальця, 27 

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 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 
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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 

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; 

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 "Ексто Холдинг". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України: 

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 43806267, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 58008, м. Чернівці,  

вул. Переяславська, 4, офіс16 

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; 

Три роки 



39 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

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 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; 



40 
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 

23. Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Компанія Менатеп".  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України: 

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 42492693, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 59342, Чернівецька область, 

Кіцманський р-н, смт Лужани, 

вул. Лугова, 2А, кв. 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 іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

Три роки 



41 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

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; 

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; 



42 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом 

24. Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Новатек Продакшн".  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України: 

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 42492269 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 59342, Чернівецька область, 

Кіцманський район, смт Лужани,  

вул. Лугова, 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 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; 
 

Три роки 



43 
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) 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; 

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 "Імперопт Торг". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:  

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); 

Три роки 



44 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 44133131, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 79020, м. Львів, вул. Під 

Голоском, будинок 6, офіс 38 

 

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 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 



45 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

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; 

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 "Інтерімп".  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України: 

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 43928916, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 79019, м. Львів,  

просп. В. Чорновола, будинок 45А, 

корпус 12 

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; 

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 

 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 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; 



47 
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 

27. Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Воллі Вест".  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:   

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 43934921, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 79040, м. Львів,  

вул. Конюшинна, будинок 2Б 

 

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 іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

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 

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; 

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; 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 "Експром-Торг".  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:   

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 43989661, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 79035, м. Львів,  

вул. Керченська, будинок 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 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 

Три роки 
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№ 

з/п 
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(повне найменування та реквізити 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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; 

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 "Наверс". 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

 



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 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України: 

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 43990565, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 08132, Київська область, 

Києво-Святошинський р-н,                             

м. Вишневе, вул. Промислова,               

будинок 10 

 

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 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); 

 



52 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

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; 

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 "Фест Торг Компані". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:   

ідентифікаційний код юридичної  

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; 

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 

особи – 43936225, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 43025, м. Луцьк,  

вул. Винниченка, будинок 67А, офіс 7 

 

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 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 
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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 

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; 

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 "Тремс Делайт". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України: 

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 44003765, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 08130, Київська область, 

Києво-Святошинський р-н,                                

с. Петропавлівська Борщагівка,                       

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; 

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 

вул. Львівська, будинок 1-А 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 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 

32. Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Спец Сітібуд 

Логістик". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України: 

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 43224526, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 03040, м. Київ,                             

просп. Голосіївський, 70, корпус 2,    

офіс 612 

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 іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

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 

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; 

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; 



58 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

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 "Сх груп". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України: 

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 41891324 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 73000, м. Херсон, вул. Патона 

Євгена, 5, кв. 57 

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 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 

Три роки 



59 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

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; 

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 "Карія Компані". 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Три роки 



60 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України: 

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 42462978, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 04123, м. Київ, вул. Межова, 

23 

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 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); 

 



61 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

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; 

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 "Лідерформ". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:   

ідентифікаційний код юридичної  

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; 

Три роки 



62 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

особи – 43777142, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 69006, м. Запоріжжя,  

просп. Металургів, 32 

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 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 



63 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

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; 

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 "Мірус трейд". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:   

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 42455672, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 04123, м. Київ, вул. Межова, 

23 

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; 
 

Три роки 



64 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

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 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 
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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 

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 

37. Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Мобілайз". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:   

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 42449669, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 02223, м. Київ, вул. Піщана, 

37 

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 іноземної держави 

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 

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; 

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; 
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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 

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 "НВП Органік 

сістем". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:   

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 43368319, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 73000, м. Херсон,  

вул. Гмирьова, 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 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 

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 

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; 

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 "Одек Плюс". 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

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 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:   

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 43868412, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 36010, м. Полтава,  

вул. Половки, 64 

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 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); 
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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 

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; 

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 "Ролінз Груп". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:   

ідентифікаційний код юридичної  

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; 

Три роки 



71 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

особи – 42447876, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 03187, м. Київ,  

вул. Академіка Заболотного, 48А 

 

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 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 



72 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

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; 

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 "Сайрус-Груп". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України: 

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 38307584, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 02160, м. Київ,  

просп. Возз'єднання, 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; 
 

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 

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 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 

42. Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Твоя Логістика". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:   

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 40215283, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 03035, м. Київ,  

вул. Сурикова, 3, корпус 8Б, поверх 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 іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

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 

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; 

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; 
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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 

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 "ЛСЛ Одеса". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:   

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 24769691, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 68000, Одеська обл., 

м. Чорноморськ, вул. Промислова, 12 

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 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; 

 

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 

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; 

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 
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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 

44. Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Стерлінгс". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України: 

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 42747012, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 03040,  

м. Київ, просп. Голосіївський, 96,  

офіс 123 

 

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 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); 

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 

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; 

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 "Стретфорд груп". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України: 

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 42517890, 

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; 

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 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 04053, м. Київ, Вознесенський 

узвіз, 14, офіс 16/56 

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 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; 
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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 

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; 

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 "Вуд Холдінг 

Трейдінг". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України: 

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 43802058, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 36014, м. Полтава,  

вул. Соборності, 54 

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; 

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 

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; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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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 

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. Фермерське господарство "Смарагд". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:   

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 13945110, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 38500, Полтавська область, 

Диканський р-н, смт Диканька, 

вул. Шкільна, 13 

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 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, 

Три роки 



84 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

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; 

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; 



85 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом 

48. Товариство з обмеженою 

відповідальністю "БК Сучасні 

будівельні технології". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України: 

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 41584196, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 01004, м. Київ,  

вул. Шовковична, 42/44, офіс 305 

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 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; 

Три роки 



86 
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) 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; 

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. Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Маковій". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:   

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); 

Три роки 



87 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 33816897, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 64107, Харківська область, 

м. Первомайський, вул. Залізнична, 76 

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 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; 

 



88 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

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; 

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. Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Торгова фірма 

"Касада". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:   

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 43319413, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 87515, Донецька область, 

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, 

Три роки 



89 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 4 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 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; 
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№ 
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Строк 

застосування 

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; 

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 "Антерз". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України: 

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 42431630, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 03162, м. Київ, вул. Зодчих, 

50А 

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; 

Три роки 
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№ 
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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; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№ 
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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 

52. Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ТК Ділайт". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:   

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 42455782, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 04123, м. Київ, вул. Межова, 

23 

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 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                                 

Три роки 
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№ 
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Строк 

застосування 

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; 

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 
Продовження додатка  2 

№ 
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Строк 

застосування 

53. Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ТД Білайз". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:   

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 42449700, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 02223, м. Київ, вул. Піщана, 

буд. 37 

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 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); 

Три роки 
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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; 

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 "Квадро". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України: 

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 34210990, 

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; 

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 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 64107, Харківська область, 

м. Первомайський, вул. Залізнична, 76 

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 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; 
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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 

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; 

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 "Текстильхол". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:   

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 43732012, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 40034, м. Суми, вул. Івана 

Сірка, 35, кв. 243 

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 

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 

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 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 

56. Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Роланд Імпекс". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:   

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 43137732, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 87555, Донецька область, 

м. Маріуполь, просп. Миру, 90 

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 іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

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 

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; 

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; 
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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 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом 

57. Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Нео-Транс-Торг". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:   

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 42360303, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 01054, м. Київ, вул. Олеся 

Гончара, буд. 65А 

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 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 

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 

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; 

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 "Фоксі Трейдінг". 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

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 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:   

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 42360413, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 03061, м. Київ, вул. Пост-

Волинська, буд. 3, офіс 35 

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 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; 
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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 

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; 

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 "Економ-Трейд". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України: 

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 42455054, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 01034, м. Київ, 

вул. Володимирська, 49А 

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; 

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 

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 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; 



106 
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 

60. Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Старлінк-Групп". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України: 

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 43384849, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 02081, м. Київ,  

вул. Здолбунівська, 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 іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

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 

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; 

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; 
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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 

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 "Формат К". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України: 

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 35761138, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 02081, м. Київ,  

вул. Здолбунівська, 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 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 

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 

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; 

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 "Флекс актив". 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

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 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:   

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 43244060, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 08132, Київська область, 

Києво-Святошинський р-н,                               

с. Петропавлівська Борщагівка,                       

вул. Білоцерківська, 1 

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 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); 
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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 

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; 

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 "Укравтодім". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:   

ідентифікаційний код юридичної  

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; 

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 

особи – 43599932, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 65104, Одеська область,                        

м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 29 

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 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; 
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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 

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; 

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 "Варіус Корп". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:   

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 43844171, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 03148, м. Київ,  

вул. Жмеринська, 11, офіс 3/2 

 

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 

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 

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 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 "Тредвайс". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України: 

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 43175500, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 08130, Київська область, 

Києво-Святошинський р-н,                                 

с. Петропавлівська Борщагівка,                         

вул. Черкаська, 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 іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

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 

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; 

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; 



117 
Продовження додатка  2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

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

Строк 

застосування 

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 "Бігсейл". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України: 

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 44121524, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 07831, Київська область, 

Бородянський р-н, с. Луб'янка,  

вул. Чкалова, буд. 39В 

 

 

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 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 

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 

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; 

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 "Джарум". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

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 

реєстром підприємств і організацій 

України:  

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 43735830, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 79033, м. Львів,  

вул. Скляна, 11А 

 

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 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); 
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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 

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; 

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 "Релейбл Груп". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:   

ідентифікаційний код юридичної  

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; 

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 

особи – 43194722, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 25006, Кіровоградська 

область, м. Кропивницький,                            

вул. Чикаленка Євгена, 1А, офіс 22/4 

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 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; 
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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 

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; 

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. Приватне підприємство "Чернівецький 

завод будівельних матеріалів".  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:   

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 36145996, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 58032, м. Чернівці,  

вул. Головна, 265А 

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 

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 

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 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 

70. Приватна фірма "Провіденс-Інвест".  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України: 

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 35096440, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 58022, м. Чернівці,  

вул. Щербанюка, 79 

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 іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

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 

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; 

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; 
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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 

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

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

71. Приватна фірма "Провіденс".  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України: 

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 31742609, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 58032, м. Чернівці,  

вул. Головна, 265А 

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 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 

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 

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; 

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. Приватне підприємство "Детективно-

охоронне агентство "Сокіл".  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

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 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:   

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 36146015, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 58032, м. Чернівці,  

вул. Головна, 265А 

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 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); 
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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 

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; 

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. Приватна будівельна фірма "Юрол".  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України:   

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 35158150, 

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; 

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 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 58032, м. Чернівці,  

вул. Головна, 265А 

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 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; 
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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 

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; 

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. Приватне підприємство "Букбуд-

інвест".  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств і організацій 

України: 

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 34864213, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Україна, 60400, Чернівецька область, 

Глибоцький район, смт Глибока,  

вул. Першотравнева, 47 

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 

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 

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 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 

75. Prometey Swiss Sa  

Швейцарська Конфедерація, Boulevard 

Georges-Favon, 43, 1204 Geneve, 

номер в торговельному реєстрі:                       

СН-550.1.168.707-3,  

директор – громадянин РФ Василь 

Солдатов 

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 іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

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 

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; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 
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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 

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

інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом 

76. Binboro Sp. Z.o.o. 

Республіка Польща, ul. Józefa Ignacego 

Kraszewskiego, 36/128, 30-110, Kraków 

(małopolskie) 

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 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 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                                      
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Строк 

застосування 

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; 

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 
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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 

77. Agro White Company OU  

Естонська Республіка, м. Таллінн,      

повіт Гар'ю,  

14016453, Ravala pst, 8-1007 

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 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); 

Три роки 
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№ 
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Строк 

застосування 

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; 

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. Black Sea Commodities Trading Limited 

ОАЕ, Р.О. Вох 31291,  

Al Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah 

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; 

Три роки 
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№ 
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Строк 

застосування 

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 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; 
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№ 
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Строк 

застосування 

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; 

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. Oil House Sp. Z.o.o. 

Республіка Польща, Ul. PL. JANA 

KILIŃSKIEGO 2/--- 35-005, RZESZÓW 

PODKARPACKIE 

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 

Три роки 
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Строк 

застосування 

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 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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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 

__________________________________ 


