
 

Додаток 2 

до рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 19 березня 2021 року "Про застосування та внесення 

змін до 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.  "Ендлес Мунлайт Лімітед"  

("Endless Moonlight Limited") 

Hennessy Road, Wan Hong Kong,              

Unit F, 11/F, CNT Tower, HK 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

6) 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; 

7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовані санкції згідно                   

з цим Законом; 

8) 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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9) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань 

укладення договорів чи угод 

2.  "Трейдінг Філд Лімітед"  

("Trading Field Limited") 

Hennessy Road, Wan Hong Kong, Unit F, 

11/F, CNT Tower, HK 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

6) 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; 

7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовані санкції згідно                   

з цим Законом; 

8) 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; 

9) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань 

укладення договорів чи угод 

Три роки 


