
Додаток 2 

до рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 18 червня 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.  Публічне акціонерне товариство 

"Аерофлот – російські авіалінії" 

(Публичное акционерное общество 

"Аэрофлот – российские авиалинии"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1027700092661, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7712040126. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 119019, м. Москва, вул. Арбат,  

буд. 1 (РФ, 119019, г. Москва, ул. Арбат, 

дом 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 

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 

 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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;  



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 

 

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

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

2.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Атран" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Атран").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1065009017897, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5009053648. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 141425, Московська область,         

м. Хімки, вул. Авіаційна, володіння 8, 

приміщення 201 (РФ, 141425, 

Московская область, г. Химки,           

ул. Авиационная, владение 8,  

помещение 201) 

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 із Законом України "Про 

Три роки 



4 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 



5 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

3.  Акціонерне товариство "Вертольоти 

Росії" (Акционерное общество 

"Вертолеты России").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1077746003334, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7731559044. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 115054, м. Москва, вул. Велика 

Піонерська, буд. 1 (РФ, 115054,          

г. Москва, ул. Большая Пионерская,         

дом 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 із Законом України "Про 

санкції";  

Три роки 



6 
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 із Законом України "Про санкції" 

(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 



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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

4.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю Авіапідприємство 

"Газпром авіа" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

Авиапредприятие "Газпром авиа").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1025007509768, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7736046504.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 108824, м. Москва, Рязанівське 

поселення, територія аеропорту 

Остафьєво (РФ, 108824, г. Москва, 

Рязановское поселение, территория 

аэропорта Остафьево) 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

Три роки 



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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 



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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

5.  Акціонерне товариство "Виробниче 

об'єднання "Космос" (Акционерное 

общество "Производственное 

объединение "Космос").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027700321880, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7732016788.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 119634, м. Москва,  

Боровське шосе, 1, кімн. 1 (РФ, 119634, 

г. Москва, Боровское шоссе, 1, ком. 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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 



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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

6.  Акціонерне товариство "Ред Вінгс"  

(Акционерное общество "Ред Вингс", 

"Red Wings").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1027700281091, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7732107883.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 119415, м. Москва, проспект 

Вернадського, буд. 41, будова 1, 

приміщення І, кімн. 25 (РФ, 119415,          

г. Москва, проспект Вернадского,           

дом 41, строение 1, помещение І,  

ком. 25) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

7.  Федеральний державний бюджетний 

заклад "Спеціальний льотний загін 

"Росія" Управління справами 

Президента Російської Федерації  

(Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Специальный 

летный отряд "Россия" Управления 

делами Президента Российской 

Федерации).  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1097746322156, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7732537999.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 119027, м. Москва, вул. 1-а Рейсова, 

2 (РФ, 119027, г. Москва, ул. 1-я 

Рейсовая, 2) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 



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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

8.  Акціонерне товариство "Авіакомпанія 

"Росія" (Акционерное общество 

"Авиакомпания "Россия").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1117847025284, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7810814522.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 196210, м. Санкт-Петербург,         

вул. Пілотів, 18/4 (РФ, 196210,                    

г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, 18/4) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

9.  Акціонерне товариство "Авіакомпанія 

"РусДжет" (Акционерное общество 

"Авиакомпания "РусДжет").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1057748666360,  

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7732505997.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 140185, Московська область,             

м. Жуковський, вул. Мясищева, буд. 1, 

приміщення 419 (РФ, 140185, 

Московская область, г. Жуковский,        

ул. Мясищева, дом 1, помещение 419) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

10.  Акціонерне товариство Авіаційна 

компанія "РусЛайн" (Акционерное 

общество Авиационная компания 

"РусЛайн").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027739314162, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7713141247.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 248035, Калузька область, м. Калуга, 

вул. Злітна, буд. 46, офіс 204 (РФ, 

248035, Калужская область, г. Калуга, 

ул. Взлетная, дом 46, офис 204) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

11.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Авіапідприємство 

"Сєвєрсталь" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Авиапредприятие 

"Северсталь").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1023502289568, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 3523011965.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 162693, Вологодська область, 

Череповецький район, село Ботово, 

територія аеропорт (РФ, 162693, 

Вологодская область, Череповецкий 

район, деревня Ботово, территория 

аэропорт) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

12.  Відкрите акціонерне товариство 

"Авіаційна компанія "Трансаеро" 

(Открытое акционерное общество 

"Авиационная компания "Трансаэро").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1025700775870, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5701000985.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 191104, м. Санкт-Петербург, 

проспект Літейний, буд. 48 літер А (РФ, 

191104, г. Санкт-Петербург, проспект 

Литейный, дом 48 литер А) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

Три роки 



24 
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 із Законом України "Про санкції" 

(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 



25 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

13.  Акціонерне товариство 

"Улан-Уденський авіаційний завод" 

(Акционерное общество 

"Улан-Удэнский авиационный завод").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1020300887793, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 0323018510.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 670009, Республіка Бурятія,               

м. Улан-Уде, вул. Хоринська, 1 (РФ, 

670009, Республика Бурятия,                    

г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 



27 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

14.  Відкрите акціонерне товариство 

Авіакомпанія "Уральські авіалінії" 

(Открытое акционерное общество 

Авиакомпания "Уральские авиалинии").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1026605388490, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6608003013.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 620025, Свердловська область,     

м. Єкатеринбург, провулок Утрєнній, 

буд. 1-Г (РФ, 620025, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, переулок 

Утренний, дом 1-Г) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

15.  Акціонерне товариство "Авіакомпанія 

"Якутія" (Акционерное общество 

"Авиакомпания "Якутия").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1041402039403, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 1435149030.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 677014, Республіка Саха (Якутія),    

м. Якутськ, вул. Биковського, 9 (РФ, 

677014, Республика Саха (Якутия),         

г. Якутск, ул. Быковского, 9) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

16.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Авіаційна компанія 

"Ямал" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Авиационная 

компания "Ямал").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1077762942190, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7710697928.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 125047, м. Москва, 4-й Лісний 

провулок, 4 (РФ, 125047, г. Москва,      

4-й Лесной переулок, 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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

17.  Акціонерне товариство "Авіакомпанія 

Алроса"  (Акционерное общество 

"Авиакомпания Алроса").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1047806033626, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7805004321.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 678170, Республіка Саха (Якутія),  

м. Мирний, вул. Аеропорт, офіс 24  

(РФ, 678170, Республика Саха (Якутия), 

г. Мирный, ул. Аэропорт, офис 24) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

18.  Акціонерне товариство "Джет Ейр Груп"  

(Акционерное общество "Джет Эйр 

Групп").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1067746374464, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7708593209.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 101000, м. Москва, провулок 

Бобров, 4, будова 3  (РФ, 101000,           

г. Москва, переулок Бобров, 4,  

строение 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 згідноі з Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

19.  Акціонерне товариство Комерційний 

банк "Індустріальний ощадний банк"  

(Акционерное общество Коммерческий 

банк "Индустриальный сберегательный 

банк").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027739339715, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7744001673.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 107031, м. Москва, провулок 

Дмитрівський, буд. 7  (РФ, 107031,           

г. Москва, переулок Дмитровский,           

дом 7) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

20.  Батальйон "Зоря" ("Луганський 

народно-визвольний батальйон "Зоря") 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 



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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

21.  Батальйон "Кальміус" ("Окрема 

артилерійська бригада "Кальміус") 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

Три роки 



42 
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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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

22.  Козацька національна гвардія (Казачья 

национальная гвардия) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

23.  Громадський рух "Новоросія" 

(Общественное движение "Новороссия") 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

24.  Батальйон "Оплот" 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 із Законом України "Про 

санкції";  

Три роки 



48 
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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

25.  Бригада "Прізрак" ("14-й батальйон 

територіальної оборони ЛНР") 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

Три роки 



50 
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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

26.  Батальйон "Смерть" 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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

27.  Батальйон "Сомалі" 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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

28.  Батальйон "Спарта" 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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

29.  Благодійний фонд допомоги біженцям і 

вимушеним переселенцям імені 

Катерини Губаревої (Благотворительный 

фонд помощи беженцам и вынужденным 

переселенцам имени Екатерины 

Губаревой).  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1146100002751, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6123017206.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 346863, Ростовська область, 

Неклинівській район, село Наталівка, 

вул. Чехова, буд. 135 (РФ, 346863, 

Ростовская область, Неклиновский 

район, село Натальевка, ул. Чехова,  

дом 135) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

30.  Фонд допомоги біженцям, 

співвітчизникам і російськомовному 

населенню "Своїх не кидаємо"  (Фонд 

помощи беженцам, соотечественникам и 

русскоязычному населению "Своих не 

бросаем").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1147799012151, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7728402580. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 117133, м. Москва, вул. Академіка 

Виноградова, буд. 1, квартира 270 (РФ, 

117133, г. Москва, ул. Академика 

Виноградова, дом 1, квартира 270) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

31.  Благодійний фонд підтримки 

гуманітарних програм "Глобальні 

ініціативи" (Благотворительный фонд 

поддержки гуманитарных программ 

"Глобальные инициативы").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1147799012030, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7725352877. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 115191, м. Москва, вул. 2-а 

Рощинська, буд. 4, офіс 503 (РФ, 115191, 

г. Москва, ул. 2-я Рощинская, дом 4, 

офис 503) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

32.  Акціонерне товариство 

"Рособоронекспорт" (Акционерное 

общество "Рособоронэкспорт"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1117746521452, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7718852163.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 107076, м. Москва,                 

вул. Строминка, 27 (РФ, 107076,          

г. Москва, ул. Стромынка, 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 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   
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юридичної особи) 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

33.  Публічне акціонерне товариство 

"КАМАЗ"  (Публичное акционерное 

общество "КАМАЗ").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1021602013971, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 1650032058. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 423827, Республіка Татарстан,        

м. Набережні Челни, Автозаводський 

проспект, 2 (РФ, 423827, Республика 

Татарстан, г. Набережные Челны, 

Автозаводской проспект, 2) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

Три роки 
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№ 
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Ідентифікаційні дані                   
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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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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№ 
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Строк застосування 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

34.  Акціонерне товариство 

"Науково-виробниче об'єднання 

"Спецнєфтєгаз" (Акционерное общество 

"Научно-производственное объединение 

"Спецнефтегаз").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1026200861631, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6204003145. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 358000, Республіка Калмикія,          

м. Еліста, вул. В.І.Леніна, буд. 240, 

приміщення 27, 28 (РФ, 358000, 

Республика Калмыкия, г. Элиста,          

ул. В.И.Ленина, дом 240,          

помещения 27, 28) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

Три роки 
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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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

35.  Федеральна державна бюджетна 

установа "Національний дослідний 

центр "Курчатовський інститут" 

(Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Национальный 

исследовательский центр "Курчатовский 

институт").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027739576006, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7734111035. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 123182, м. Москва, площа Академіка 

Курчатова, 1 (РФ, 123182, г. Москва, 

площадь Академика Курчатова, 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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

36.  Відкрите акціонерне товариство 

"Гідропрес"  (Открытое акционерное 

общество "Гидропресс").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1025601719681, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5611003815.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 460003, Оренбурзька область,          

м. Оренбург, проспект Братів 

Коростельових, володіння 52, 

приміщення 8 (РФ, 460003, 

Оренбургская область, г. Оренбург, 

проспект Братьев Коростелевых, 

владение 52, помещение 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 із Законом України "Про 

санкції";  

Три роки 



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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 



73 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

37.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Авіакомпанія "Ікар"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Авиакомпания 

"Икар").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1024900625639, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 4901005298.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 660020, Красноярський край,            

м. Красноярськ, вул. Желябова, буд. 6, 

будівля 2, поверх/кабінет 2/201 (РФ, 

660020, Красноярский край,                 

г. Красноярск, ул. Желябова, дом 6, 

строение 2, этаж/кабинет 2/201) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

Три роки 



74 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 
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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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

38.  Акціонерне товариство 

"Зовнішньоекономічне об'єднання 

"Промсировинаімпорт" (Акционерное 

общество "Внешнеэкономическое 

объединение "Промсырьеимпорт").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1207700295076, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9704027750.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 121099, м. Москва, Новінський 

бульвар, буд. 13, будова 4 (РФ, 121099,  

г. Москва, Новинский бульвар, дом 13, 

строение 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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

39.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Трансоптімал-Ростов"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Трансоптимал-Ростов").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1026103292170, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6164098885.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 344019, Ростовська область,           

м. Ростов-на-Дону, вул. 13-а лінія, 93 

(РФ, 344019, Ростовская область,              

г. Ростов-на-Дону, ул. 13-я линия, 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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

40.  Федеральна бюджетна установа 

"Адміністрація Волго-Балтійського 

басейну внутрішніх водних шляхів"  

(Федеральное бюджетное учреждение 

"Администрация Волго-Балтийского 

бассейна внутренних водных путей").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027810270553, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7812024833.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 191014, м. Санкт-Петербург, 

провулок Віленський, буд. 15, літер Б  

(РФ, 191014, г. Санкт-Петербург, 

переулок Виленский, дом 15, литер Б) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

41.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Середньо-Волзька 

судноплавна компанія"  (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Средне-Волжская судоходная 

компания").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1097746115940, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7728694325.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 117312, м. Москва, вул. Ферсмана, 

буд. 5А, поверх 2, приміщення 15 (РФ, 

117312, г. Москва, ул. Ферсмана, дом 

5А, этаж 2, помещение 15) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

Три роки 



82 
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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

42.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Судноплавна 

компанія "Ладога"  (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Судоходная компания "Ладога").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1063016028877, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 3016048892.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 414024, Астраханська область,        

м. Астрахань, вул. Гоголя, буд. 3,  

корпус 2, літер А, приміщення 55 (РФ, 

414024, Астраханская область,         

г. Астрахань, ул. Гоголя, дом 3, корпус 

2, литер А, помещение 55) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

43.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром флот"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром флот").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027700198635, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7740000037.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 196105, м. Санкт-Петербург, 

Московський проспект, буд. 139,  

корпус 1, будова 1, приміщення 1-н  

(ч.п. 530) (РФ, 196105,                

г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, 

помещение 1-н (ч.п. 530) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

44.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Транспетрочарт"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Транспетрочарт").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027809184655, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7825484443.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 197341, м. Санкт-Петербург, 

Колом'язький проспект, буд. 33,  

корпус 2, літер А, приміщення 44Н (РФ, 

197341, г. Санкт-Петербург, 

Коломяжский проспект, дом 33,         

корпус 2, литер А, помещение 44Н) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

45.  Акціонерне товариство "Булгарконсерв"  

(Акционерное общество 

"Булгарконсерв").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027700366385, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7737118303.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 117405, м. Москва, вул. Дорожня, 

буд. 60 Б, офіс 3 (РФ, 117405, г. Москва, 

ул. Дорожная, дом 60 Б, офис 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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

46.  Федеральне державне унітарне 

підприємство "Росморпорт" 

(Федеральное государственное 

унитарное предприятие "Росморпорт").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1037702023831, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7702352454.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 127055, м. Москва, вул. Сущевська, 

буд. 19, будова 7 (РФ, 127055, г. Москва, 

ул. Сущёвская, дом 19, строение 7) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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№ 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

47.  Публічне акціонерне товариство 

"Авіакомпанія "ЮТейр"  (Публичное 

акционерное общество "Авиакомпания 

"ЮТэйр").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1028600508991, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7204002873.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 628012, Ханти-Мансійський 

автономний округ – Югра,                

м. Ханти-Мансійськ, територія Аеропорт  

(РФ, 628012, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,                    

г. Ханты-Мансийск, территория 

Аэропорт) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

Три роки 
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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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

48.  Акціонерне товариство "ЮВТ Аеро"  

(Акционерное общество "ЮВТ Аэро").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1151689000803, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 1645030506.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 423231, Республіка Татарстан, 

Бугульминський район, м. Бугульма, 

проїзд Аеропорт  (РФ, 423231, 

Республика Татарстан, Бугульминский 

район, г. Бугульма, проезд Аэропорт) 

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 із Законом України "Про санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

Три роки 
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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 із Законом України "Про санкції" 

(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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17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

49.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Північний вітер"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Северный ветер").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1087746305250, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7733646084.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 141402, Московська область,           

м. Хімки, вул. Ленінградська, будова 25, 

кабінети 27, 28 (РФ, 141402, Московская 

область, г. Химки, ул. Ленинградская, 

строение 25, кабинеты 27, 28) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

Три роки 



98 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
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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 із Законом України "Про санкції" 

(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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17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

50.  Акціонерне товариство "Авіакомпанія 

"Ангара" (Акционерное общество 

"Авиакомпания "Ангара").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1053811073579, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 3811089799.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 664009, Іркутська область,          

м. Іркутськ, вул. Ширямова, 2 (РФ, 

664009, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Ширямова, 2)  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

Три роки 
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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 із Законом України "Про санкції" 

(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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№ 

з/п 
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Строк застосування 

 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

51.  Акціонерне товариство "Іжавіа"  

(Акционерное общество "Ижавиа").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1041800002848, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 1808204247.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 427000, Удмуртська Республіка, 

Зав'ялівський район, територія Аеропорт 

(РФ, 427000, Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, территория 

Аэропорт) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

Три роки 



102 
Продовження додатка 2 

 

№ 
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Ідентифікаційні дані                   
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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 із Законом України "Про санкції" 

(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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17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

52.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Гранд Пластік"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Гранд Пластик").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:   основний державний 

реєстраційний номер – 1054639157264, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 4632058620.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 305025, Курська область, м. Курськ, 

вул. Магістральна, 17  (РФ, 305025, 

Курская область, г. Курск,            

ул. Магистральная, 17) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

Три роки 
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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 із Законом України "Про санкції" 

(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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17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

53.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Термінал-Плюс"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Терминал-Плюс").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1097746252152, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7717651680.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 129626, м. Москва, вул. 2-а 

Митищинська, буд. 2, будова 1,          

поверх 7, приміщення 5, кімн. 1 (РФ, 

129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, 

дом 2, строение 1, этаж 7, помещение 5, 

ком. 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

Три роки 
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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 із Законом України "Про санкції" 

(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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17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

54.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Мікас"  (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Микас").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:   основний державний 

реєстраційний номер – 1155022001859, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5022048894.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 140402, Московська область,           

м. Коломна, проспект Окський, буд. 44А 

(РФ, 140402, Московская область,             

г. Коломна, проспект Окский, дом 44А) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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№ 

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 Законом України "Про санкції" 

 

55.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Агросервіс"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Агросервис").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1182375079996, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2310209800.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 347904, Ростовська область,           

м. Таганрог, вул. Фрунзе, буд. 92, літер 

П/А, кімн. 1 (РФ, 347904, Ростовская 

область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, дом 92, 

литер П/А,  ком. 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   
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юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

56.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Літон"  (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Литон").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1083711002352, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 3711024100.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 153521, Іванівська область, 

Іванівський район, с. Ново-Таліци,        

вул. Шкільна, 23 (РФ, 153521, 

Ивановская область, Івановский район, 

с. Ново-Талицы, ул. Школьная, 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 з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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;  



113 
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 Законом України "Про санкції" 

 

57.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ПроМаркет"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью "ПроМаркет").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1102312004651, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2312171622.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 350037, Краснодарський край,      

м. Краснодар, хутір Леніна,            

вул. Пластунська, буд. 35, офіс 2  (РФ, 

350037, Краснодарский край,          

г. Краснодар, хутор Ленина,          

ул. Пластунская, дом 35, офис 2) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

Три роки 



114 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

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; - повна або 

часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) 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) 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;  

12) 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;  

13) запровадження додаткових заходів у сфері 

екологічного, санітарного, фітосанітарного та 

ветеринарного контролю;  

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони;  

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

інтелектуальної власності;  



115 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   
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юридичної особи) 
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Строк застосування 

 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

58.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ПРОМ-ГШО-СЕРВІС" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"ПРОМ-ГШО-СЕРВИС").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1142308011504, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2308214094.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 350049, Краснодарський край,          

м. Краснодар, вул. Севастопольська,  

буд. 5, офіс 6 (РФ, 350049, 

Краснодарский край, г. Краснодар,             

ул. Севастопольская, дом 5, офис 6) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

Три роки 



116 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

59.  Акціонерне товариство 

"Каменськволокно"  (Акционерное 

общество "Каменскволокно").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1026102103466, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6147019153.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 347801, Ростовська область,         

м. Каменськ-Шахтинський,  

вул. Сапригіна, 1 (РФ, 347801, 

Ростовская область,  

г. Каменск-Шахтинский,  

ул. Сапрыгина, 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

Три роки 
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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 із Законом України "Про санкції" 

(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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17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

60.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Вороніжпромметіз"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Воронежпромметиз").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1023601578220, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 3665038271.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 394038, Воронезька область,         

м. Вороніж, вул. Дорожня, 15, 1, офіс 1 

(РФ, 394038, Воронежская область,             

г. Воронеж, ул. Дорожная, 15, 1, офис 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

Три роки 
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Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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№ 

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 Законом України "Про санкції" 

 

61.  Акціонерне товариство 

"Ростоввторпереробка" (Акционерное 

общество "Ростоввторпереработка").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1026103052250, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6162033410.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 344016, Ростовська область,             

м. Ростов-на-Дону, провулок 

Елеваторний, буд. 1А (РФ, 344016, 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 

переулок Элеваторный, дом 1А) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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№ 

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 Законом України "Про санкції" 

 

62.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Кубанська 

картонажна фабрика"  (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Кубанская картонажная фабрика").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1142364001702, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2364011203.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 352380, Краснодарський край, 

Кавказький район, м. Кропоткін,           

вул. Чапаєва, 2 (РФ, 352380, 

Краснодарский край, Кавказский район, 

г. Кропоткин, ул. Чапаева, 2) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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№ 

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 Законом України "Про санкції" 

 

63.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Інтертехніка Південь"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Интертехника Юг").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1066119007350, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6119009107.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 346970, Ростовська область, 

Матвєєво-Курганський район, селище 

Матвєєв-Курган, вул. Промислова, 1 

(РФ, 346970, Ростовская область, 

Матвеево-Курганский район, поселок 

Матвеев-Курган, ул. Промышленная, 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

Три роки 
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№ 
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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 із Законом України "Про санкції" 

(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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№ 

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 Законом України "Про санкції" 

 

64.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Промкомплекспласт"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Промкомплекспласт").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1056165033979, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6165121199.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 344011, Ростовська область,         

м. Ростов-на-Дону, проспект 

Будьоннівський, буд. 80, офіс 713 (РФ, 

344011, Ростовская область,               

г. Ростов-на-Дону, проспект 

Буденновский, дом 80, офис 713) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

Три роки 



128 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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№ 

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 Законом України "Про санкції" 

 

65.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Інновації 

ресурсозабезпечення залізничного 

транспорту"  (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Инновации ресурсообеспечения 

железнодорожного транспорта").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1126193004970, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6161065095.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 344000, Ростовська область,           

м. Ростов-на-Дону, проспект Соколова, 

буд. 53/182, офіс 304 (РФ, 344000, 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 

проспект Соколова, дом 53/182,            

офис 304) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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№ 

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 Законом України "Про санкції" 

 

66.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Луганський 

Автоклапан"  (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Луганский Автоклапан").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1096173000252, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6149012724.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 346130, Ростовська область, 

Міллеровський район, м. Міллерово, 

вул. Фрунзе, буд. 17 (РФ, 346130, 

Ростовская область, Миллеровский 

район, г. Миллерово, ул. Фрунзе,           

дом 17) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

Три роки 



132 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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№ 

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 Законом України "Про санкції" 

 

67.  Публічне акціонерне товариство 

"Акціонерна нафтова компанія 

"Башнафта"  (Публичное акционерное 

общество "Акционерная нефтяная 

компания "Башнефть").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1020202555240, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 0274051582.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 450077, Республіка Башкортостан, 

м. Уфа, вул. Карла Маркса, 30, 1 (РФ, 

450077, Республика Башкортостан,           

г. Уфа, ул. Карла Маркса, 30, 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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№ 

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 Законом України "Про санкції" 

 

68.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Біном Д"  (Общество 

с ограниченной ответственностью 

"Бином Д").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1066154090947, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6154101560.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 347900, Ростовська область,         

м. Таганрог, вул. Октябрьська/ провулок 

Гоголівський, 19/6 (РФ, 347900, 

Ростовская область, г. Таганрог,           

ул. Октябрьская/ переулок  

Гоголевский 19/6) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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№ 

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 Законом України "Про санкції" 

 

69.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Вугільний альянс"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Угольный альянс").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1156196043299, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6164030238.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 344002, Ростовська область,       

м. Ростов-на-Дону, вул. Соціалістична, 

буд. 74, офіс 416А (РФ, 344002, 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, дом 74,            

офис 416А) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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№ 

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 Законом України "Про санкції" 

 

70.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Бізнестранслогістик"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Бизнестранслогистик").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1146195006759, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6167125872.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 344022, Ростовська область,         

м. Ростов-на-Дону, вул. Пушкінська, 

буд. 241/72, офіс 1 (РФ, 344022, 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Пушкинская, дом 241/72, офис 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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№ 

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 Законом України "Про санкції" 

 

71.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Порт Мечел-Темрюк"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Порт 

Мечел-Темрюк").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1082352000521, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2352042694.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 353500, Краснодарський край,         

м. Темрюк, порт Темрюк (РФ, 353500, 

Краснодарский край, г. Темрюк, порт 

Темрюк) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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№ 

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 Законом України "Про санкції" 

 

72.  Акціонерне товариство "Ростовське 

обласне об'єднання паливних 

підприємств"  (Акционерное общество 

"Ростовское областное объединение 

топливных предприятий").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1026103158300, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6163004764.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 344022, Ростовська область,        

м. Ростов-на-Дону, Кіровський проспект, 

буд. 40А (РФ, 344022, Ростовская 

область, г. Ростов-на-Дону, Кировский 

проспект, дом 40А) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 
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Строк застосування 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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№ 

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 Законом України "Про санкції" 

 

73.  Батайський міськтопзбут філія 

Акціонерного товариства "Ростовське 

обласне об'єднання паливних 

підприємств"  (Батайский гортопсбыт 

филиал Акционерного общества 

"Ростовское областное объединение 

топливных предприятий").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1026103158300, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6163004764.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 344022, Ростовська область,         

м. Ростов-на-Дону, Кіровський просп., 

буд. 40А (РФ, 344022, Ростовская 

область, г. Ростов-на-Дону, Кировский 

просп., дом 40А) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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№ 

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 Законом України "Про санкції" 

 

74.  Міллеровський міськтопзбут філія 

Акціонерного товариства "Ростовське 

обласне об'єднання паливних 

підприємств" (Миллеровский 

гортопсбыт филиал Акционерного 

общества "Ростовское областное 

объединение топливных предприятий").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1026103158300, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6163004764.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 346130, Ростовська область,          

м. Міллерово, вул. Радянська, буд. 52 

(РФ, 346130, Ростовская область,             

г. Миллерово, ул. Советская, дом 52) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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№ 

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 Законом України "Про санкції" 

 

75.  Морозовський міськтопзбут філія 

Акціонерного товариства "Ростовське 

обласне об'єднання паливних 

підприємств" (Морозовский гортопсбыт 

филиал Акционерного общества 

"Ростовское областное объединение 

топливных предприятий").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1026103158300, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6163004764.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 347210, Ростовська область,           

м. Морозовськ, вул. Ворошилова,          

буд. 374 (РФ, 347210, Ростовская 

область, г. Морозовск, ул. Ворошилова, 

дом 374) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

Три роки 
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№ 
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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 із Законом України "Про санкції" 

(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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№ 
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Строк застосування 

 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

76.  Шахтинський міськтопзбут філія 

Акціонерного товариства "Ростовське 

обласне об'єднання паливних 

підприємств" (Шахтинский гортопсбыт 

филиал Акционерного общества 

"Ростовское областное объединение 

топливных предприятий").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1026103158300, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6163004764.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 346500, Ростовська область,           

м. Шахти, вул. Карла Маркса, буд. 49 

(РФ, 346500, Ростовская область,           

г. Шахты, ул. Карла Маркса, дом 49) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

Три роки 
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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 із Законом України "Про санкції" 

(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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№ 

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 Законом України "Про санкції" 

 

77.  Орловський міськтопзбут філія 

Акціонерного товариства "Ростовське 

обласне об'єднання паливних 

підприємств" (Орловский гортопсбыт 

филиал Акционерного общества 

"Ростовское областное объединение 

топливных предприятий").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1026103158300, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6163004764.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 347510, Ростовська область, селище 

Орловське, пров. Радянський, буд. 83А 

(РФ, 347510, Ростовська область, 

посёлок Орловский, переулок 

Советский, дом 83А) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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№ 

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 Законом України "Про санкції" 

 

78.  Пролетарський міськтопзбут філія 

Акціонерного товариства "Ростовське 

обласне об'єднання паливних 

підприємств" (Пролетарский гортопсбыт 

филиал Акционерного общества 

"Ростовское областное объединение 

топливных предприятий").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1026103158300, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6163004764.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 347540, Ростовська область,           

м. Пролетарськ, шосе Промислове,  

буд. 25 (РФ, 347540, Ростовская область, 

г. Пролетарск, шоссе Промышленное, 

дом 25) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 
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Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

79.  Тацинський міськтопзбут філія 

Акціонерного товариства "Ростовське 

обласне об'єднання паливних 

підприємств" (Тацинский гортопсбыт 

филиал Акционерного общества 

"Ростовское областное объединение 

топливных предприятий").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1026103158300, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6163004764.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 347000, Ростовська область, 

Тацинський район, станція Тацинська, 

вул. Східна, буд. 1 (РФ, 347000, 

Ростовская область, Тацинский район, 

станция Тацинская, ул. Восточная,           

дом 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

Три роки 
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№ 
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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 із Законом України "Про санкції" 

(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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№ 

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 Законом України "Про санкції" 

 

80.  Тарасівський міськтопзбут філія 

Акціонерного товариства "Ростовське 

обласне об'єднання паливних 

підприємств" (Тарасовский гортопсбыт 

филиал Акционерного общества 

"Ростовское областное объединение 

топливных предприятий").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1026103158300, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6163004764.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 346050, Ростовська область, селище 

Тарасівське, вул. Стадіонна, буд. 1 (РФ, 

346050, Ростовская область, посёлок 

Тарасовский, ул. Стадионная, дом 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   
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юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

81.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Черметресурс" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Черметресурс").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1085040005137, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5040085313.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 140108, Московська область,        

м. Раменське, вул. Радянська, буд. 2, 

офіс 312А/3 (РФ, 140108, Московская 

область, г. Раменское, ул. Советская,  

дом 2, офис 312А/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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   
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юридичної особи) 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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№ 

з/п 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

82.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю Гірничо-збагачувальна 

фабрика "Вуглець" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

Горно-обогатительная фабрика 

"Углерод").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1126191001397, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6114011470.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 347895, Ростовська область, 

Каменський район, хутір Світлий,        

вул. Лиховська, 1 (РФ, 347895, 

Ростовская область, Каменский район, 

хутор Светлый, ул. Лиховская, 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

Три роки 
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№ 
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Строк застосування 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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№ 
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Строк застосування 

 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

83.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Дональянс" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Дональянс").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1026104025970, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6166034622.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 346910, Ростовська область,      

м. Новошахтинськ, вул. Вокзальна,  

буд. 16 (РФ, 346910, Ростовская область, 

г. Новошахтинск, ул. Вокзальная,         

дом 16) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

Три роки 



166 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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№ 

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 Законом України "Про санкції" 

 

84.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Виробничо-транспортний комплекс 

"Керч" (Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Производственно-транспортный 

комплекс "Керчь").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1159102060534, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9102171957.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автономної Республіки Крим, м. Керч, 

вул. Героїв Ельтигена, буд. 4  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із України "Про санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

Три роки 
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№ 

з/п 
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Строк застосування 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 



169 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

85.  Акціонерне товариство "Муромець" 

(Акционерное общество "Муромец").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1023302156778, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 3334001351.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 446100, Самарська область,       

м. Чапаєвськ, вул. Піонерська, буд. 2 

(РФ, 446100, Самарская область,             

г. Чапаевск, ул. Пионерская, дом 2) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

Три роки 
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Строк застосування 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

86.  Акціонерне товариство "Торговельна 

компанія "МЕГАПОЛІС"  

(Акционерное общество "Торговая 

компания "МЕГАПОЛИС").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1045000923967, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5003052454.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 142718, Московська область,        

м. Видне, село Булатніково, 

Сімферопольське шосе, буд. 3, 

приміщення 6 (РФ, 142718, Московская 

область, г. Видное, село Булатниково, 

Симферопольское шоссе, дом 3, 

помещение 6) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

87.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Желдорзбут"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Желдорснаб").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1066125001964, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6125024294.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 346503, Ростовська область,         

м. Шахти, Шосейний провулок,            

буд 1 "Ж", офіс 1 (РФ, 346503, 

Ростовская область, г. Шахты, 

Шоссейный переулок, дом 1 "Ж",     

офис 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

88.  Акціонерне товариство "Ростовський 

порт"  (Акционерное общество 

"Ростовский порт").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1026104143780, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6167014330.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 344019, Ростовська область,          

м. Ростов-на-Дону, вул. Берегова, буд. 30 

(РФ, 344019, Ростовская область,           

г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая,          

дом 30) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

89.  Муніципальне унітарне підприємство 

міста Сочі "Сочітеплоенерго"  

(Муниципальное унитарное предприятие 

города Сочи "Сочитеплоэнерго").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1022302953947, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2320033802.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 354000, Краснодарський край,        

м. Сочі, вул. Юних Ленінців 

(центральний район), 23 (РФ, 354000, 

Краснодарский край, г. Сочи, ул. Юных 

Ленинцев (центральный район), 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 з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

90.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Вагондормаш"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Вагондормаш").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1066167035362, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6167088998.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 346916, Ростовська область,        

м. Новошахтинськ, вул. Трамвайна,  

буд. 39 (РФ, 346916, Ростовская область, 

г. Новошахтинск, ул. Трамвайная,         

дом 39) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

91.  Новочеркаська ГРЕС Філія Публічного 

акціонерного товариства "Друга 

генеруюча компанія оптового ринку 

електроенергії"  (Новочеркасская ГРЭС 

Филиал Публичного акционерного 

общества "Вторая генерирующая 

компания оптового рынка 

электроэнергии").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1052600002180, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2607018122.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 356126, Ставропольський край, 

Ізобільненський район, селище 

Сонячнодольськ  (РФ, 356126, 

Ставропольский край, Изобильненский 

район, поселок Солнечнодольск) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

92.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Кедр" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Кедр").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1156196033542, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6164019040.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 344082, Ростовська область,        

м. Ростов-на-Дону, провулок Братський, 

буд. 37, літер Б, офіс 6 (РФ, 344082, 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 

Братский переулок, дом 37, литер Б, 

офис 6) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

93.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Технології – КЛ" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Технологии – КЛ"). 

Ідентифікаційний номер "юридичної 

особи ЛНР" – 60800273. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Луганської області, м. Красний Луч,  

вул. Кислородна, буд. 4 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

94.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Руснафтовидобування"  (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Русснефтедобыча").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1147746841593, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7703814729.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 115419, м. Москва, 4-й Верхній 

Михайлівський проїзд, буд. 5 (РФ, 

115419, г. Москва, 4-й Верхний 

Михайловский проезд, 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

95.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю “Даймекс Сі Транс”  

(Общество с ограниченной 

ответственностью “Даймэкс Си Транс”).  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1156196039163, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6167128834.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 344019, Ростовська область,      

м. Ростов-на-Дону, вул. Берегова,  

буд. 30, кімн. 11, 12 (РФ, 344019, 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,          

ул. Береговая, дом 30, ком. 11, 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

96.  Акціонерне товариство "Корпорація 

"Фазотрон–Науково-дослідний інститут 

радіобудування" (Акционерное 

общество "Корпорация 

"Фазотрон–Научно-исследовательский 

институт радиостроения").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027700069902, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7710037914.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 115516, м. Москва, Кавказький 

бульвар, буд. 59, поверх 3, приміщення 

XIV, кімн. 21 (РФ, 115516, г. Москва, 

Кавказский бульвар, дом 59, этаж 3, 

помещение XIV, ком. 21) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

97.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "СК-Транс"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью "СК-Транс").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1122311002021, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2311143171.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 350072, Краснодарський край,        

м. Краснодар, вул. Московська, 65А  

(РФ, 350072, Краснодрский край,      

г. Краснодар, ул. Московская, 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

98.  Акціонерне товариство "Інститут 

прикладної фізики"  (Акционерное 

общество "Институт прикладной 

физики").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1025403638831, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5408106299.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 630117, Новосибірська область,         

м. Новосибірськ, вул. Арбузова, 1/1 (РФ, 

630117, Новосибирская область,           

г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1/1) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

99.  Акціонерне товариство "Південь Русі" 

(Акционерное общество "Юг Руси").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1026104140831, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6167054653.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 344037, Ростовська область,       

м. Ростов-на-Дону, площа Толстого,  

буд. 8 (РФ, 344037, Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, площадь Толстого, 

дом 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

100.  Публічне акціонерне товариство 

"Авіаційний комплекс  

ім. С.В.Ільюшина" (Публичное 

акционерное общество "Авиационный 

комплекс им. С.В.Ильюшина").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027739118659, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7714027882.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 125190, м. Москва, Ленінградський 

проспект, 45Г (РФ, 125190, г. Москва, 

Ленинградский проспект, 45Г) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

101.  Акціонерне товариство "Руський 

алюміній"  (Акционерное общество 

"Русский алюминий").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027700467332, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7709329253.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 121096, м. Москва, вул. Василіси 

Кожиної, буд. 1, приміщення 24 (РФ, 

121096, г. Москва, ул. Василисы 

Кожиной, дом 1, помещение 24) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

102.  "Джадсон Трейдинг Лімітед"  ("Judson 

Trading Limited").  

Ідентифікаційний номер – НЕ 148630.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

Кіпр, Нікосія, 1101, Tagmatarchou 

Pouliou, 23, оф 4-5 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 



205 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

103.  Державне унітарне підприємство 

"Крименгерго"  (Государственное 

унитарное предприятие "Крымэнерго").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1149102003423, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9102002878. 

Місцезнаходження юридичної особи:                        

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим,          

м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 74/6 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

104.  Публічне акціонерне товариство 

"Об'єднана авіабудівельна корпорація"  

(Публичное акционерное общество 

"Объединенная авиастроительная 

корпорация").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1067759884598, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7708619320.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 115054, м. Москва, вул. Велика 

Піонерська, буд. 1 (РФ, 115054,        

г. Москва, ул. Большая Пионерская,  

дом 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

105.  Акціонерне товариство "Донський 

табак"  (Акционерное общество 

"Донской табак").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1126195010138, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6162063051.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 344002, Ростовська область,        

м. Ростов-на-Дону, вул. 1-а Лугова, 17 

(РФ, 344002, Ростовская область,          

г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 17) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

106.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Рейл 1520 Сервіс"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Рейл 1520 Сервис").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1127746548192, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7705991508.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 119002, м. Москва, вул. Арбат,  

буд. 10, поверх 4, приміщення I,       

ч. кімн. 2 (РФ, 119002, г. Москва,      

ул. Арбат, дом 10, этаж 4, помещение I, 

ч. ком. 2) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

107.  Акціонерне товариство 

"Нафтатранссервіс" (Акционерное 

общество "Нефтетранссервис").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1067746129660, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7731537410.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 117105, м. Москва, Варшавське 

шосе, буд. 9, будова 1Б, поверх 5, 

приміщення XLI, кімн. 89 (РФ, 117105,  

г. Москва, Варшавское шоссе, дом 9, 

строение 1Б, этаж 5, помещение XLI, 

ком. 89) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

108.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ПІВДЕНЬЕКОРЕСУРС"  (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"ЮГЭКОРЕСУРС").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1149204052920, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9204024285.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим,        

м. Севастополь, вул. Маршала Геловані, 

буд. 32 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

109.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ПІВДЕНЬМОРСЕРВІС"  (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"ЮЖМОРСЕРВИС").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1149204014849, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9201005076.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 117218, м. Москва,             

вул. Новочерьомушкінська, буд. 23, 

корпус 1, поверх 1, приміщення IX,  

кімн. 3А (РФ, 117218, г. Москва,         

ул. Новочерёмушкинская, дом 23, 

корпус 1, этаж 1, помещение IX,           

ком. 3А) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

110.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Судноплавне 

агентство "Транс-флот"  (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Судоходное агентство "Транс-флот").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1073703000975, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 3703039938.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 155412, Іванівська область, 

Заволзький район, м. Заволзьк,          

вул. Миру, 15  (РФ, 155412, Ивановская 

область, Заволжский район, г. Заволжск, 

ул. Мира, 15) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

111.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Титанові інвестиції"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Титановые 

инвестиции").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1147746689265, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7709956455.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 107140, м. Москва, вул. Нижня 

Красносільська, буд. 5, будова 4, 

приміщення ІІ, кімн. 9 (РФ, 107140,         

г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, 

дом 5, строение 4, этаж 1, помещение ІІ, 

ком. 9) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

112.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Волга Крюїнг"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Волга Крюинг").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1135260005814, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5260355861.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 603163, Нижньогородська область,  

м. Нижній Новгород, набережна 

Гребного каналу, 6, приміщення 36  

(РФ, 603163, Нижегородская область,       

г. Нижний Новгород, набережная 

Гребного канала, 6, помещение 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 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

113.  Акціонерне товариство 

"Промтрансінвест"  (Акционерное 

общество "Промтрансинвест").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 5147746250405, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7730714748.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 143026, Московська область,         

м. Одинцово, робоче селище 

Новоівановське, Можайське шосе, 

володіння 165, ч. блоку А, поверх 2 (РФ, 

143026, Московская область,               

г. Одинцово, рабочий поселок 

Новоивановское, Можайское шоссе, 

владение 165, ч. блока А, этаж 2) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

114.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Транспортні 

автоматизовані інформаційні системи – 

ТАЇС"  (Общество с ограниченной 

ответственностью "Транспортные 

автоматизированные информационные 

системы – ТАИС").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1157746489450, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7714341802.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 125167, м. Москва, Ленінградський 

проспект, буд. 37А, корпус 14 (РФ, 

125167, г. Москва, Ленинградский 

проспект, дом 37А, корпус 14) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

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 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

115.  Платіжна організація міжнародної 

платіжної системи "Колібрі"  (стара 

назва – "Бліц"), якою керує публічне 

акціонерне товариство "Ощадбанк Росії" 

(публичное акционерное общество 

"Сбербанк России").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027700132195, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7707083893.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 117312, м. Москва, вул. Вавілова, 

буд. 19 (РФ, 117312, г. Москва,          

ул. Вавилова, дом 19) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції";  

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

Три роки 
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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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

(Заборона узгодження умов та порядку діяльності в Україні 

міжнародної платіжної системи "Колібрі" (стара назва – 

"Бліц"), та діяльності її платіжної організації, якою управляє 

ПАТ "Ощадбанк Росії" (Російська Федерація). Скасування 

реєстрації договорів резидентів України про участь у 

міжнародній платіжній системі "Колібрі" (стара назва – 

"Бліц") 

 

116.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю Розрахункова 

небанківська кредитна організація 

"Платіжний центр"  (Общество с 

ограниченной ответственностью 

Расчётная небанковская кредитная 

организация "Платежный центр").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1025400002968, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2225031594.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 630102, Новосибірська область,   

м. Новосибірськ, вул. Кірова, буд. 86 

(РФ, 630102, Новосибирская область,   

г. Новосибирск, ул. Кирова, дом 86) 

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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№ 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

(Заборона здійснення діяльності на території України. 

Скасування реєстрації договорів резидентів України про 

участь у міжнародній платіжній системі "Золотая Корона", 

платіжною організацією якої є РНКО "Платежный центр") 

 

117.  Акціонерне товариство комерційний 

банк "ЮНІСТРІМ" (Акционерное 

общество коммерческий банк 

"ЮНИСТРИМ").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1067711004437, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7750004009.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 127083, м. Москва, вул. Верхня 

Маслівка, 20, 2 (РФ, 127083, г. Москва, 

ул. Верхняя Масловка, 20, 2) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення);  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань;  

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами;  

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах;  

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

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 

 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави;  

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави;  

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність;  

14) запровадження додаткових заходів у сфері 

екологічного, санітарного, фітосанітарного та 

ветеринарного контролю;  

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони;  

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

інтелектуальної власності;  

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

(Заборона узгодження умов та порядку діяльності в Україні 

міжнародної платіжної системи "ЮНИСТРИМ", якою 

управляє АТ КБ "ЮНИСТРИМ" (Російська Федерація). 

Скасування реєстрації договорів резидентів України про 

участь у міжнародній платіжній системі "ЮНИСТРИМ") 

 

118.  Небанківська кредитна організація 

акціонерне товариство "ЛІДЕР"  

(Небанковская кредитная организация 

акционерное общество "ЛИДЕР").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027739445337, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7726221531.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 127015, м. Москва, вул. Бутирська, 

буд. 77  (РФ, 127015, г. Москва,         

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 

 

ул. Бутырская, дом 77) 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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

(Заборона здійснення діяльності на території України. 

Скасування реєстрації договорів резидентів України про 

участь у міжнародній платіжній системі "Международные 

Денежные Переводы ЛИДЕР", платіжною організацією якої 

є НКО АТ "ЛИДЕР") 

 

119.  Акціонерне товариство 

"Трансмашхолдинг"  (Акционерное 

общество "Трансмашхолдинг").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027739893246, 

ідентифікаційний номер платника 

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 

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 

 

податків – 7723199790.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 115054, м. Москва, набережна 

Озерківська, 54, будова 1 (РФ, 115054,  

г. Москва, набережная Озерковская, 54, 

строение 1) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

120.  Акціонерне товариство "Концерн 

"Сузір'я"  (Акционерное общество 

"Концерн "Созвездие").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1053600445337, 

ідентифікаційний номер платника 

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 

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 

 

податків – 3666127502.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 394018, Воронезька область,         

м. Вороніж, вул. Плеханівська, 14 (РФ, 

394018, Воронежская область            

г. Воронеж, ул. Плехановская, 14) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 



241 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

121.  Акціонерне товариство 

"Науково-впроваджувальне 

підприємство "Протек" (Акционерное 

общество научно-внедренческое 

предприятие "Протек").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

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 

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 

 

реєстраційний номер – 1023601555097, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 3665017521.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 394028, Воронезька область,           

м. Вороніж, вул. Базова, 6 (РФ, 394028, 

Воронежская область, г. Воронеж,           

ул. Базовая, 6) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

122.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Спеціальний 

технологічний центр"  (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Специальный технологический центр").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

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 

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 

 

реєстраційний номер – 1037804018614, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7802170553.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 195220, м. Санкт-Петербург,            

вул. Гжатська, 21, літер Б, офіс 53           

(РФ, 195220, г. Санкт-Петербург,          

ул. Гжатская, 21, литер Б, офис 53) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

123.  Акціонерне товариство "Брянський 

електромеханічний завод"  

(Акционерное общество "Брянский 

электромеханический завод").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:   основний державний 

реєстраційний номер – 1113256022824, 

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 

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 

 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 3255517577.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 241017, Брянська область,        

м. Брянськ, вул. Вокзальна, 136         

(РФ, 241017, Брянская область,           

г. Брянск, ул. Вокзальная, 136) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

124.  Акціонерне товариство "Федеральна 

вантажна компанія"  (Акционерное 

общество "Федеральная грузовая 

компания").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1106659010600, 

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 

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 

 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6659209750.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 620026, Свердловська область,       

м. Єкатеринбург, вул. Куйбишева, 44 

(РФ, 620026, Свердловская область,          

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

125.  Відкрите акціонерне товариство 

"Туймазитехвуглець"  (Открытое 

акционерное общество 

"Туймазытехуглерод").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1020202211578, 

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 

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 

 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 0269007820.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 452757, Республіка Башкортостан, 

Туймазинський район, м. Туймази,        

вул. Чапаєва, 81 (РФ, 452757, 

Республика Башкортостан, 

Туймазинский район, г. Туймазы,         

ул. Чапаева, 81) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 



251 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

126.  Акціонерне товариство "Ощадбанк 

Лізинг"  (Акционерное общество 

"Сбербанк Лизинг").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027739000728, 

ідентифікаційний номер платника 

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 

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 

 

податків – 7707009586.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 143026, Московська область,           

м. Одинцово, робоче селище 

Новоівановське, Можайське шосе, 

володіння 165, приміщення 3.1  (РФ, 

143026, Московская область,             

г. Одинцово, рабочий посёлок 

Новоивановское, Можайское шоссе, 

владение 165, помещение 3.1) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

127.  Державне унітарне підприємство 

"Кримські морські порти"  

(Государственное унитарное 

предприятие "Крымские морские 

порты").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

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 

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 

 

реєстраційний номер – 1149102012620, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9111000450. 

Місцезнаходження юридичної особи:                        

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим, м. Керч, 

вул. Кірова, буд. 28 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

128.  Акціонерне товариство 

"Конструкторсько-технологічне бюро 

"Суднокомпозит"  (Акционерное 

общество 

"Конструкторско-технологическое бюро 

"Судокомпозит").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

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 

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 

 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1209100007973, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9108124819. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим,              

м. Феодосія, вул. Куйбишева, буд. 14 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

129.  Акціонерне товариство "Феодосійський 

Оптичний Завод"  (Акционерное 

общество "Феодосийский Оптический 

Завод").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1189112030931, 

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 

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 

 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9108122233. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим,        

м. Феодосія, вул. Московська, буд. 11 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

130.  Акціонерне товариство "Завод "Фіолент" 

(Акционерное общество "Завод 

"Фиолент").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1149102099640, 

ідентифікаційний номер платника 

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 

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 

 

податків – 9102048745. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим,             

м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 34/2 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

131.  Акціонерне товариство "Міжнародний 

аеропорт "Сімферополь"  (Акционерное 

общество "Международный аэропорт 

"Симферополь").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1149102173109, 

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 

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 

 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9102065317. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим,           

м. Сімферополь, смт Аерофлотський, 

площа Аеропорту, буд. 15 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

132.  Державне унітарне підприємство 

"Універсал-авіа"  (Государственное 

унитарное предприятие 

"Универсал-авиа").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1159102026742, 

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 

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 

 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9102159300. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим,          

м. Сімферополь, вул. Аерофлотська,  

буд. 5 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

133.  Федеральна державна казенна установа 

"Клінічний санаторій "Прикордонник"  

(Федеральное государственное казенное 

учреждение "Клинический санаторий 

"Пограничник").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

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 

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 

 

реєстраційний номер – 1149102013390, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9103001274. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим, м. Ялта, 

смт Лівадія, Севастопольське шосе,  

буд. 4 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

134.  Федеральне державне унітарне 

підприємство "Кримська залізниця"  

(Федеральное государственное 

унитарное предприятие "Крымская 

железная дорога").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

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 

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 

 

реєстраційний номер – 1159102022738, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9102157783. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим,          

м. Сімферополь, вул. Павленко, буд. 34 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

135.  Державне унітарне підприємство 

"Кримавтодор"  (Государственное 

унитарное предприятие "Крымавтодор").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1159102034090, 

ідентифікаційний номер платника 

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 

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 

 

податків – 9102161282. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим,             

м. Сімферополь, вул. Кечкеметська,  

буд. 184/1А 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

136.  Державне унітарне підприємство 

"Євпаторійський авіаційний ремонтний 

завод" (Государственное унитарное 

предприятие "Евпаторийский 

авиационный ремонтный завод").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

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 

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 

 

реєстраційний номер – 1149102102016, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9110005671. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим,               

м. Євпаторія, вул. 5-те Містечко,             

буд. 20-Б 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

137.  Федеральне державне унітарне 

підприємство "Севастопольське 

авіаційне підприємство" (Федеральное 

государственное унитарное предприятие 

"Севастопольское авиационное 

предприятие").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

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 

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 

 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1149204020437, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9201006697. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим,                 

м. Севастополь, вул. Льотчиків, буд. 2 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

138.  Федеральна бюджетна установа 

"Державний регіональний центр 

стандартизації, метрології і випробувань 

у Республіці Крим"  (Федеральное 

бюджетное учреждение 

"Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и 

испытаний в Республике Крым"). 

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 

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 юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1149102055068, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9102031678. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим,            

м. Сімферополь, вул. Імені газети 

"Кримська правда", буд. 61 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

139.  Федеральна бюджетна установа 

"Державний регіональний центр 

стандартизації, метрології і випробувань 

в м. Севастополі" (Федеральное 

бюджетное учреждение 

"Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и 

испытаний в г. Севастополе").  

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 

Три роки 



278 
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 – 1149204023627, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9204011783.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим,        

м. Севастополь, вул. 6-а Бастіонна,  

буд. 32 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

140.  Філія федерального державного 

унітарного підприємства Ордена 

Трудового Червоного Прапора 

Науково-дослідний інститут радіо – 

Севастопольський «Випробувальний 

центр «Омега» (Филиал федерального 

государственного унитарного 

предприятия Ордена Трудового 

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 

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 

 

Красного Знамени 

Научно-исследовательский институт 

радио – Севастопольский 

«Испытательный центр «Омега»).  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027700120766, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7709025230.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим,          

м. Севастополь, вул. Вакуленчука,          

буд. 29 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

141.  Державне унітарне підприємство міста 

Севастополя "Агропромислове 

об'єднання "Севастопольський 

виноробний завод"  (Государственное 

унитарное предприятие города 

Севастополя "Агропромышленное 

объединение "Севастопольский 

винодельческий завод").  

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 

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 

 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1149204025299, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9203003490.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим,          

м. Севастополь, вул. Портова, буд. 8 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

142.  Акціонерне товариство 

"Сімферопольський виноробний завод"  

(Акционерное общество 

"Симферопольский винодельческий 

завод").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

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 

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 

 

реєстраційний номер – 1199112012956, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9102257636. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим,           

м. Сімферополь, Московське шосе,           

9 кілометр 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

143.  Федеральна державна бюджетна 

установа науки "Науково-дослідний 

інститут сільського господарства 

Криму"  (Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

"Научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства Крыма"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

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 

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 

 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1159102130318, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9102200862. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим,              

м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 150 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

144.  Федеральна державна бюджетна 

установа науки "Ордена Трудового 

Червоного Прапора Нікітський 

ботанічний сад – Національний 

науковий центр РАН" (Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

науки "Ордена Трудового Красного 

Знамени Никитский ботанический сад – 

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 

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 

 

Национальный научный центр РАН"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1159102130329, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9103077883. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим, м. Ялта, 

смт Нікіта, Нікітський узвіз, буд. 52 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

145.  Федеральна державна бюджетна 

установа науки "Всеросійський 

національний науково-дослідний 

інститут виноградарства і виноробства 

"Магарач" РАН"  (Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

науки "Всероссийский национальный 

научно-исследовательский институт 

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 

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 

 

виноградарства и виноделия "Магарач" 

РАН").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1159102130857, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9103077932. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим, м. Ялта, 

вул. Кірова, буд. 31 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

146.  Державне унітарне підприємство 

"Навчально-дослідний племінний 

птахівницький завод імені Фрунзе"  

(Государственное унитарное 

предприятие "Учебно-опытный 

племенной птицеводческий завод имени 

Фрунзе"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

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 

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 

 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1159102053065, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9107037056. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим, 

Сакський район, село Фрунзе,          

вул. Гагаріна, буд. 4 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

147.  Територіальне управління Управління 

справами Президента Російської 

Федерації в Республіці Крим  

(Территориальное управление 

Управления делами Президента 

Российской Федерации в Республике 

Крым).  

Місцезнаходження юридичної особи: 

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 

Три роки 



294 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим, м. Ялта, 

вул. Московська, 33а 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

148.  Федеральна державна бюджетна 

установа "Комплекс "Крим" Управління 

справами Президента РФ (Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

"Комплекс "Крым" Управления делами 

Президента РФ).  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

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 

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 

 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1149102068004, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9103007967. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим, м. Ялта, 

смт Лівадія, Севастопольське шосе,  

буд. 2В 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

149.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Севастопольський 

центр землеустрою і геодезії"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Севастопольский 

центр землеустройства и геодезии").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

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 

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 

 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1179204010699, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9204568084.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим,           

м. Севастополь, вул. Очаківців, буд. 50 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

150.  Державна бюджетна установа 

"Кримський риборозплідник" 

(Государственное бюджетное 

учреждение "Крымский 

рыбопитомник"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

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 

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 

 

реєстраційний номер –1159102093424, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9106010929. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим, 

Красноперекопський район,          

с. Новорибацьке, вул. Перемоги,           

буд. 12А 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

151.  Державне унітарне підприємство 

"Кримський виноробний завод"  

(Государственное унитарное 

предприятие "Крымский 

винодельческий завод").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

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 

Три роки 



302 
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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 

 

реєстраційний номер – 1159102031835, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9109010490. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим, 

Сімферопольський район,            

с. Первомайське, вул. Д'яченка, буд. 5 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

152.  Державне унітарне підприємство 

"Передгір'я" (Государственное 

унитарное предприятие "Предгорье").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1159102115534, 

ідентифікаційний номер платника 

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 

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 

 

податків – 9109015435. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим, 

Білогірський р-н, с. Криничне,           

вул. Первомайська, буд. 32 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

153.  Акціонерне товариство "Завод 

шампанських вин "Новий Світ" 

(Акционерное общество "Завод 

шампанских вин "Новый Свет"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1179102021460, 

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 

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 

 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9108120892. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим, м. 

Судак, смт Новий Світ, вул. Шаляпіна, 

буд. 1 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

154.  Державний бюджетний професійний 

навчальний заклад "Сімферопольський 

автотранспортний технікум" 

(Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Симферопольский 

автотранспортный техникум").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

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 

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 

 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1149102122278, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9102057820. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим,           

м. Сімферополь, проспект Перемоги, 

буд. 211 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

155.  Федеральна державна бюджетна 

навчальна установа вищої освіти 

"Керченський державний морський 

технологічний університет" 

(Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Керченский 

государственный морской 

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 

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 

 

технологический университет"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1159102037940, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9111013097. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим, м. Керч, 

вул. Орджонікідзе, буд. 82 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

156.  Державне унітарне підприємство 

"Санаторій "Форос"  (Государственное 

унитарное предприятие "Санаторий 

"Форос").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1159102066078, 

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 

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 

 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9103069410. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим, м. Ялта, 

смт Форос, вул. Космонавтів, буд. 3 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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№ 

з/п 
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Строк застосування 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

157.  Державне унітарне підприємство 

"Спеціалізований клінічний 

Алуштинський санаторій "Ветеран"  

(Государственное унитарное 

предприятие "Специализированный 

клинический Алуштинский санаторий 

"Ветеран"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

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 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   
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Строк застосування 

 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1159102050360, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9101007898. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим,              

м. Алушта, вул. Червоноармійська,            

буд. 68 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

158.  Федеральна державна бюджетна 

установа "Санаторій "Зорі Росії" 

Управління справами Президента РФ 

(Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Санаторий 

"Зори России" Управления делами 

Президента РФ).  

Відомості згідно з Єдиним державним 

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 

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 

 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1149102054210, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9103006314. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим, м. Ялта, 

с. Оползневе, вул. Південна, буд. 7 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

159.  Федеральна державна бюджетна 

установа "Санаторій "Гурзуфський" 

Управління справами Президента РФ 

(Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Санаторий 

"Гурзуфский" Управления делами 

Президента РФ).  

Відомості згідно з Єдиним державним 

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 

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 

 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1149102055200, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9103006515. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим, м. Ялта, 

смт Гурзуф, вул. Ленінградська, буд. 10 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

160.  Федеральна казенна установа "Пансіонат 

"Горний" Управління Федеральної 

служби виконання покарань по 

Республіці Крим та м. Севастополю" 

(Федеральное казенное учреждение 

"Пансионат "Горный" Управления 

Федеральной службы исполнения 

наказаний по Республике Крым и           

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 

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 

 

г. Севастополю").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1149102029372, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9107000480. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим,            

м. Алушта, с. Рибаче, вул. Новоселів, 

буд. 3 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

161.  Федеральна державна бюджетна 

установа "Санаторій "Нижня Ореанда" 

Управління справами Президента РФ 

(Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Санаторий 

"Нижняя Ореанда" Управления делами 

Президента РФ).  

Відомості згідно з Єдиним державним 

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 

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 

 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1149102054221, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9103006321. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим, м. Ялта, 

смт Ореанда, буд. 12 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

162.  Федеральна державна бюджетна 

установа "Сакський військовий 

клінічний санаторій ім. М.І.Пирогова" 

Міністерства оборони РФ  

(Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Сакский 

военный клинический санаторий  

им. Н.И.Пирогова" Министерства 

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 

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 

 

обороны РФ).  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1037739640421, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7722004092. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим, м. Саки, 

вул. Курортна, буд. 2 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

163.  Федеральна державна казенна установа 

"Санаторій "Чорномор'є" (Федеральное 

государственное казенное учреждение 

"Санаторий "Черноморье").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1149102013389, 

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 

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 

 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9103001267. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим, м. Ялта, 

смт Лівадія, вул. Виноградна, буд. 12 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

164.  Акціонерне товариство "Санаторій 

"Дюльбер"  (Акционерное общество 

"Санаторий "Дюльбер").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1179102009525, 

ідентифікаційний номер платника 

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 

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 

 

податків – 9103084143. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим, м. Ялта, 

смт Кореїз, Алупкінське шосе, буд. 19 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

165.  Федеральна бюджетна 

лікувально-профілактична установа 

"Санаторій "Дніпро" Федеральної 

податкової служби  (Федеральное 

бюджетное лечебно-профилактическое 

учреждение "Санаторий "Днепр" 

Федеральной налоговой службы). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

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 

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 

 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1026101345445, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6123011331. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим, м. Ялта, 

смт Гаспра, Алупкінське шосе, буд. 13 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

166.  Федеральна державна бюджетна 

установа "Феодосійський військовий 

санаторій" Міністерства оборони РФ 

(Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Феодосийский 

военный санаторий" Министерства 

обороны РФ).  

Відомості згідно з Єдиним державним 

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 

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 

 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1057810144952, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7819301807. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим,               

м. Феодосія, вул. Генерала Горбачова, 

буд. 5 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

167.  Федеральна державна бюджетна 

установа "Військовий санаторій "Крим" 

Міністерства оборони РФ (Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

"Военный санаторий "Крым" 

Министерства обороны РФ).  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

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 

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 

 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1022601984503, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2634042460. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим,           

м. Алушта, смт Партеніт,           

вул. Санаторна, буд. 1 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

168.  Федеральна державна казенна установа 

охорони здоров'я "Санаторій "Ратник" 

військ Національної гвардії РФ  

(Федеральное государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

"Санаторий "Ратник" войск 

Национальной гвардии РФ).  

Відомості згідно з Єдиним державним 

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 

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 

 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1149102044057, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9103005007. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим, м. Ялта, 

смт Кореїз, Кореїзівське шосе, буд. 2 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

169.  Федеральна казенна установа охорони 

здоров'я "Санаторій "Смарагдовий" 

Міністерства внутрішніх справ РФ 

(Федеральное казенное учреждение 

здравоохранения "Санаторий 

"Изумрудный" Министерства 

внутренних дел РФ).  

Відомості згідно з Єдиним державним 

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 

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 

 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1149102033805, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9110001395. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим,              

м. Євпаторія, вул. Пушкіна, буд. 49 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

170.  Федеральна казенна установа охорони 

здоров'я "Санаторій "Буревісник" 

Міністерства внутрішніх справ РФ 

(Федеральное казенное учреждение 

здравоохранения "Санаторий 

"Буревестник" Министерства 

внутренних дел РФ).  

Відомості згідно з Єдиним державним 

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 

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 

 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1149102033630, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9110001370. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим,               

м. Євпаторія, вул. ім. Павлика Морозова, 

буд. 7-13/54-56 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

171.  Федеральна казенна установа охорони 

здоров'я "Санаторій "Сокіл" 

Міністерства внутрішніх справ РФ 

(Федеральное казенное учреждение 

здравохранения "Санаторий "Сокол" 

Министерства внутренних дел РФ). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

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 

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 

 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1149102032419, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9108001704. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим, м. 

Судак, вул. Приморська, буд. 23 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

172.  Федеральна державна казенна установа 

"Алупкинський військовий санаторій" 

Міноборони Росії (Федеральное 

государственное казенное учреждение 

"Алупкинский военный санаторий" 

Минобороны России. 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

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 

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 

 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1159102084745, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9103072155. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим, м. Ялта, 

м. Алупка, вул. Амет-Хана Султана,  

буд. 35 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

173.  Федеральна державна казенна установа 

"Санаторій "Євпаторія"  (Федеральное 

государственное казенное учреждение 

"Санаторий "Евпатория").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1149102013367, 

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 

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 

 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9110000401. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим,           

м. Євпаторія, вул. Московська, буд. 19 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

174.  Федеральна державна казенна установа 

"Будинок відпочинку "Прибережний"  

(Федеральное государственное казенное 

учреждение "Дом отдыха 

"Прибрежный").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

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 

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 

 

реєстраційний номер – 1149102013356, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9107000190. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим, м. Саки, 

вул. Морська, буд. 6 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

175.  Федеральна державна бюджетна 

установа "Російський інститут 

стратегічних досліджень" (Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

"Российский институт стратегических 

исследований").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

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 

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 

 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1037739070071, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7712058420.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 125413, м. Москва, вул. Флотська, 

буд. 15Б, будова 1-4 (РФ, 125413,         

г. Москва, ул. Флотская, дом 15Б, 

строение 1-4) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

176.  Автономна некомерційна організація 

"Таврійський інформаційно-аналітичний 

центр"  (Автономная некоммерческая 

организация "Таврический 

информационно-аналитический центр"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

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 

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 

 

реєстраційний номер – 1149102132563, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9102061270. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим,           

м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 96, 

кв. 84 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

177.  Автономна некомерційна організація 

"Чорноморський 

інформаційно-аналітичний центр"  

(Автономная некоммерческая 

организация "Черноморский 

информационно-аналитический центр"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

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 

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 

 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1159204020964, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9204554194. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим,       

м. Севастополь, вул. Володарського,  

буд. 3 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 



355 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

178.  Дністровсько-Прутський 

інформаційно-аналітичний центр 

Російського інституту стратегічних 

досліджень  (Днестровско-Прутский 

информационно-аналитический центр 

Российского института стратегических 

исследований).   

Місцезнаходження юридичної особи:  

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 

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 

 

м. Тираспіль, так звана Придністровська 

Молдовська Республіка 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

179.  Федеральна державна автономна освітня 

установа вищої освіти "Південний 

федеральний університет"  

(Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Южный 

федеральный университет").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

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 

Три роки 



358 
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 юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1026103165241, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6163027810.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 344006, Ростовська область,           

м. Ростов-на-Дону, вул. Велика Садова, 

буд. 105/42 (РФ, 344006, Ростовская 

область, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая 

Садовая, дом 105/42) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

180.  Федеральна державна бюджетна 

установа науки Інститут економіки 

Російської академії наук  (Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

науки Институт экономики Российской 

академии наук).  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

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 

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 

 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1057749043110, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7727559323.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 117218, м. Москва, проспект 

Нахімовський, 32 (РФ, 117218,               

г. Москва, проспект Нахимовский, 32) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

181.  Федеральна державна бюджетна 

установа науки Інститут економіки 

Уральського відділення Російської 

академії наук  (Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

науки Институт экономики Уральского 

отделения Российской академии наук).  

Відомості згідно з Єдиним державним 

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 

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 

 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1026602310129, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6658006919.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 620014, Свердловська область,           

м. Єкатеринбург, вул. Московська, 29 

(РФ, 620014, Свердловская область,            

г. Екатеринбург, ул. Московская, 29) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

182.  Акціонерне товариство "Чорноморський 

банк розвитку і реконструкції"  

(Акционерное общество "Черноморский 

банк развития и реконструкции"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1149102030186, 

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 

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 

 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9102019769. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим,           

м. Сімферополь, вул. Більшовистська, 

буд. 24 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 



365 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

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 Законом України "Про санкції" 

(Заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, 

гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю 

цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 

 

183.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Євроком-логістік" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Евроком-логистик").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

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 

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 

 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1086145000193, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6145009801.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 346330, Ростовська область,             

м. Донецьк, вул. Лєскова, 5 (РФ, 346330, 

Ростовская область, г. Донецк,              

ул. Лескова, 5) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  
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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 Законом України "Про санкції" 

 

184.  Федеральна автономна установа 

"Російський морський регістр 

судноплавства"  (Федеральное 

автономное учреждение "Российский 

морской регистр судоходства").  

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 

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 

 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027809210330, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7803052947.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 191186, м. Санкт-Петербург, 

Дворцова набережна, 8 (РФ, 191186,           

г. Санкт-Петербург, Дворцовая 

набережная, 8) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  
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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 Законом України "Про санкції" 

 

185.  Приватне акціонерне товариство 

"Морський реєстр судноплавства в 

Україні".   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, фізичних осіб 

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 

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 

 

– підприємців та громадських 

формувань України: ідентифікаційний 

код юридичної особи – 01125560.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 65014, м. Одеса, вул. Польська, 

буд. 20 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  
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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 Законом України "Про санкції" 

 

186.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Морське бюро 

регістру".   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, фізичних осіб 

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 

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 

 

– підприємців та громадських 

формувань України: ідентифікаційний 

код юридичної особи – 30542599.   

Місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 65014, м. Одеса, вул. Польська, 

буд. 20, офіс 106 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  
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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 Законом України "Про санкції" 

 

187.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю ЦМРБАНК  

(Общество с ограниченной 

ответственностью ЦМРБАНК).  

Відомості згідно з Єдиним державним 

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 

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 

 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1157700005759, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7750056670.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 127055, м. Москва, вул. Паліха,  

буд. 10, будова 7 (РФ, 127055, г. Москва, 

ул. Палиха, дом 10, строение 7) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона);  
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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 Законом України "Про санкції" 

(Заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, 

гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю 

цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 

 

188.  Акціонерне товариство  

"Литкаринський завод оптичного скла"  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

Три роки 



376 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

(Акционерное общество "Лыткаринский 

завод оптического стекла").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1025003178397, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5026000300.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 140080, Московська область,         

м. Литкарино, вул. Паркова, 1 (РФ, 

140080, Московская область,                

г. Лыткарино, ул. Парковая, 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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 
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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 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

189.  Акціонерне товариство 

"Науково-дослідний інститут 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

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 

 

напівпровідникових приладів" 

(Акционерное общество 

"Научно-исследовательский институт 

полупроводниковых приборов").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1037000170690, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7017084932.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 634034, Томська область, м. Томськ, 

вул. Червоноармійська, 99А (РФ,  

634034, Томская область, г. Томск,         

ул. Красноармейская, 99А) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 



379 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

190.  Акціонерне товариство "Авіакомпанія 

Смартавіа" (Акционерное общество 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

Три роки 



380 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

"Авиакомпания Смартавиа").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1042900018908, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2901126323.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 163053, Архангельська область,         

м. Архангельськ, селище Талазьке 

авіамістечко, вул. Аеропорт 

Архангельськ (РФ, 163053, 

Архангельская область, г. Архангельск, 

поселок Талажский авиагородок,          

ул. Аэропорт Архангельск) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 



381 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

191.  Акціонерне товариство 

"Стройгазмонтаж" (Акционерное 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

Три роки 



382 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

общество "Стройгазмонтаж").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1207700324941, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9729299794.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 119415, м. Москва, проспект 

Вернадського, буд. 53 (РФ, 119415,           

г. Москва, проспект Вернадского,           

дом 53) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 



383 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

192.  Федеральна казенна установа 

"Управління федеральних автомобільних 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

Три роки 



384 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

доріг "Тамань" Федерального 

дорожнього агентства (Федеральное 

казенное учреждение "Управление 

федеральных автомобильных дорог 

"Тамань" Федерального дорожного 

агентства).  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1024900963086, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 4909083435.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 353440, Краснодарський край,         

м. Анапа, проспект Революції, буд. 3 

(РФ, 353440, Краснодарский край,            

г. Анапа, проспект Революции, дом 3) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 



385 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

193.  Акціонерне товариство "Інститут 

Гіпробудміст - Санкт-Петербург" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

Три роки 



386 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

(Акционерное общество "Институт 

Гипростроймост - Санкт-Петербург").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1037828021660, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7826717210.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 197198, м. Санкт-Петербург,        

вул. Яблочкова, буд. 7, корпус 2, літер А 

(РФ, 197198, г. Санкт-Петербург,        

ул. Яблочкова, дом 7, корпус 2, литер А) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 
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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 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

194.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Торговельний дім 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

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 

 

"Пенетрон" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Торговый дом 

"Пенетрон").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1056605240713, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6674160724.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 109428, м. Москва, Рязанський 

проспект, 24, корпус 2, приміщення 12 

(РФ, 109428, г. Москва, Рязанский 

проспект, 24, корпус 2, помещение 12) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 
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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 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

195.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Пенетрон-Експорт" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

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 

 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Пенетрон-Экспорт").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1056604453322, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6672191131.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 620076, Свердловська область,           

м. Єкатеринбург, вул. Гастелло, буд. 32, 

офіс 2 (РФ, 620076, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Гастелло, 

дом 32, офис 2) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 
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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 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

196.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Завод 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

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 

 

гідроізоляційних матеріалів "Пенетрон" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Завод 

гидроизоляционных материалов 

"Пенетрон").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1056603677822, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6670090466.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 620072, Свердловська область,       

м. Єкатеринбург, вул. Новгородцевої, 35, 

кв. 77 (РФ, 620072, Свердловская 

область, г. Екатеринбург,            

ул. Новгородцевой, 35, кв. 77) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 
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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 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

197.  Закрите акціонерне товариство "Група 

компаній "Пенетрон-Росія" (Закрытое 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

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 

 

акционерное общество "Группа 

компаний "Пенетрон-Россия").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1056602748124, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6658209531.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 620076, Свердловська область,           

м. Єкатеринбург, площа Жуковського, 1 

(РФ, 620076, Свердловская область,           

г. Екатеринбург, площадь          

Жуковского, 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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 
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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 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

198.  Державне підприємство "Юність" 

(Государственное предприятие 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

Три роки 



396 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

"Юность").  

Ідентифікаційний номер так званої 

юридичної особи ЛНР – 60702694.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Луганської області, м. Краснодон,        

вул. 60 років СРСР, 40 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 
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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 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

199.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Електроконтактмаш" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

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 

 

(Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Электроконтактмаш").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1187746588677, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9723051035.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 109652, м. Москва,             

вул. Новомар'їнська, буд. 12/12,  корпус 

1, приміщення VI (РФ, 109652,  г. 

Москва, ул. Новомарьинская,          

дом 12/12, корпус 1, помещение VI) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 
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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 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

200.  Velbay Holdings Limited.   

Ідентифікаційний номер – HE 159837.   

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

Три роки 



400 
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:  

Prodromou, 121, HADJIKYRIAKIO 

BUILDING, No. 1, Floor 1, 2064, 

Lefkosia, Cyprus 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 



401 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

201.  Emergofin B.V.  

Ідентифікаційний номер – KVK 

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 

 

34129484.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

Vestigingsnr, 000017706114, 

Herikerbergweg, 282, 1101CT, Amsterdam 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 
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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 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

202.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Джет експрес" 

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 

 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Джет экспресс").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1077762992273, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7728640288.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 420012, Республіка Татарстан,         

м. Казань, вул. Некрасова, буд. 23,          

офіс 42 (РФ, 420012, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Некрасова,   

дом 23, офис 42) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 
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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 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

203.  Акціонерне товариство "Саратовські 

авіалінії" (Акционерное общество 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

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 

 

"Саратовские авиалинии").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1026402677652, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6452008711.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 410010, Саратовська область,         

м. Саратов, вул. ім. Жуковського Н.Є., 

25 (РФ, 410010, Саратовская область,        

г. Саратов, ул. им. Жуковского Н.Е., 25) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 



407 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

204.  Федеральне державне унітарне авіаційне 

підприємство Міністерства Російської 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

Три роки 



408 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

Федерації у справах цивільної оборони, 

надзвичайних ситуацій та ліквідації 

наслідків стихійного лиха  

(Федеральное государственное 

унитарное авиационное предприятие 

Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий).  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1035002603030, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5013028387.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 140160, Московська область,         

м. Жуковський (РФ, 140160, Московская 

область, г. Жуковский) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 



409 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

205.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Авіакомпанія 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

Три роки 



410 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

"Таврика" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Авиакомпания 

"Таврика").   

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1021603480073, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 1657007981.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 422730, Республіка Татарстан, 

Високогірський район, село Куркачі, 

корпус літер А (РФ, 422730, Республика 

Татарстан, Высокогорский район, село 

Куркачи, корпус литер А) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 



411 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

206.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Ай Флай" (Общество 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

Три роки 



412 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

с ограниченной ответственностью "Ай 

Флай").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1097746133132, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7728695093.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 119415, м. Москва, просп. 

Вернадського, 37, 2 (РФ, 119415,         

г. Москва, проспект Вернадского, 37, 2) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 
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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 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

207.  Акціонерне товариство "Авіакомпанія 

"Уктус" (Акционерное общество 

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 

 

"Авиакомпания "Уктус").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1069674087031, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6674202389.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 620010, Свердловська область,       

м. Єкатеринбург, аеропорт Уктус (РФ, 

620010, Свердловская область,            

г. Екатеринбург, аэропорт Уктус) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 
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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 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

208.  Шполянський завод запасних частин 

(філія ВАТ "Метровагонмаш").  

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 юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських 

формувань України: ідентифікаційний 

код юридичної особи – 05745070.   

Місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 20600, Черкаська область, 

Шполянський район, м. Шпола,          

вул. Леніна, буд. 138 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 
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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 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

209.  Акціонерне товариство 

"Метровагонмаш" (Акционерное 

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 

 

общество "Метровагонмаш").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1025003520310, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5029006702.  

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 141009, Московська область, 

міський округ Митищі, м. Митищі,  

вул. Колонцова, 4 (РФ, 141009, 

Московская область, городской округ 

Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 
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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 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

210.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Світ Пива" (Общество 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

Три роки 



420 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

с ограниченной ответственностью "Мир 

Пива") (Таварыства з абмежаванай 

адказнасцю "СВЕТ ПІВА").  

Обліковий номер платника податку – 

190973062.   

Місцезнаходження юридичної особи:  

Республіка Білорусь, м. Мінськ,        

вул. Максима Богдановича, 128а, 

приміщення 5 (Республика Беларусь,  

ул. Максима Богдановича, 128а, 

помещение 5) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 



421 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

211.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Белтрейд" (Общество 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

Три роки 



422 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

с ограниченной ответственностью 

"Белтрейд").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1113256011538, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 3250524517.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 214015, Смоленська область,        

м. Смоленськ,  

вул. Мало-Червонофлотська, 39, 9 (РФ, 

214015, Смоленская область,            

г. Смоленск,  

ул. Мало-Краснофлотская, 39, 9) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 



423 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

212.  Акціонерне товариство 

"Зовнішньоторговельна компанія 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

Три роки 



424 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

"КАМАЗ" (Акционерное общество 

"Внешнеторговая компания "КАМАЗ").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1021602027622, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7709035101.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 423827, Республіка Татарстан,    

м. Набережні Челни, Автозаводський 

проспект, 2 (РФ, 423827, Республика 

Татарстан, г. Набережные Челны, 

Автозаводской проспект, 2) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 



425 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

213.  Акціонерне товариство "Клінцовський 

автокрановий завод" (Акционерное 

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 

 

общество "Клинцовский автокрановый 

завод").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1023201339700, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 3203000428.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 243140, Брянська область,        

м. Клинці, вул. Дзержинського, 10 (РФ, 

243140, Брянская область, г. Клинцы,  

ул. Дзержинского, 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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 
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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 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

214.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Тракхолдинг" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

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 

 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Тракхолдинг").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1105038006336, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5038078333.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 141201, Московська область,      

м. Пушкіно, Ярославське шосе, 2 В,  

офіс 401 (РФ, 141201, Московская 

область, г. Пушкино, Ярославское 

шоссе, 2 В, офис 401) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 
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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 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

215.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Спеціальні Машини" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

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 

 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Специальные 

Машины").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 5147746221981, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7716787286.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 107113, м. Москва,             

вул. Маленківська, 14, корпус 3,  

поверх 1, приміщення 4, кімн. 3, офіс В 

(РФ, 107113, г. Москва,                   

ул. Маленковская, дом 14, корпус 3, 

этаж 1, помещение 4, ком. 3, офис В) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 
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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 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

216.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Техніка для бізнесу" 

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 

 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Техника для 

бизнеса").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1125257006016, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5257131420.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 603124, Нижньогородська область, 

м. Нижній Новгород, Московське шосе, 

294Д, офіс 314 (РФ, 603124, 

Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, Московское шоссе, дом 294Д, 

офис 314) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 



433 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

217.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Рускомтранс" 

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 

 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Рускомтранс").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1055209017401, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5244015410.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 606400, Нижньогородська область, 

Балахнінський район, м. Балахна,           

вул. Первомайська, 32 (РФ, 606400, 

Нижегородская область, Балахнинский 

район, г. Балахна, ул. Первомайская, 32) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 
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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 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

218.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Мега Драйв" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

Три роки 



436 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Мега Драйв").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1025001629993, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5013038508.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 140180, Московська область,      

м. Жуковський, вул. Праволінійна, 33, 

офіс 314 (РФ, 140180, Московская 

область, г. Жуковский,                 

ул. Праволинейная, 33, офис 314) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 
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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 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

219.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Будівельні підйомні 

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 

 

машини" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Строительные 

подъемные машины").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1121650017620, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 1650250289.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 423800, Республіка Татарстан,        

м. Набережні Челни, Індустріальний 

проїзд, 33 (РФ, 423800, Республика 

Татарстан, г. Набережные Челны, 

Индустриальный проезд, 33) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 



439 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

220.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Компанія Сім-Авто" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

Три роки 



440 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Компания 

Сим-Авто").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1077762707626, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7729588182.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 125130, м. Москва, Муніципальний 

округ Войковський, вул. Виборзька,  

буд. 22, будова 3, поверх 2, кімн. 40 (РФ, 

125130, г. Москва, Муниципальный 

округ Войковский,  ул. Выборгская, 

дом 22, строение 3, этаж 2, ком. 40) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 



441 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

221.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

Три роки 



442 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

"Запчастина-Комплект" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Запчасть-Комплект").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1077746378236, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7722603040.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 111020, м. Москва, вул. 2-а 

Синічкіна, буд. 9 а, будова 4, поверх 3, 

приміщення I, к. 4, офіс 28 (РФ, 111020, 

г. Москва, ул. 2-я Синичкина, дом 9 а, 

строение 4, этаж 3, помещение I, к. 4, 

офис 28) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 



443 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

222.  Закрите акціонерне товариство "Завод 

електротехнічного обладнання" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

Три роки 



444 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

(Закрытое акционерное общество "Завод 

электротехнического оборудования").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1026000901475, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6025017624.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 182110, Псковська область,       

м. Великі Луки, Октябрьський  

проспект, 79 (РФ, 182110, Псковская 

область, г. Великие Луки, Октябрьский 

проспект, 79) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 



445 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

223.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Руські машини" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

Три роки 



446 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Русские машины").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1112373000596, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2373000582.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 352330, Краснодарський край, 

Усть-Лабинський район,               

м. Усть-Лабинськ, вул. Миру, 116, Д, 2 

(РФ, 352330, Краснодарский край, 

Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, 

ул. Мира, 116, Д, 2) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 



447 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

224.  Акціонерне товариство "Об'єднана 

суднобудівна корпорація" (Акционерное 

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 

 

общество "Объединенная 

судостроительная корпорация").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1079847085966, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7838395215.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 191119, м. Санкт-Петербург,         

вул. Марата, 90 (РФ, 191119,            

г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 90) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 
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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 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

225.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Судноремонтна база 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

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 

 

"Фрегат" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Судоремонтная база 

"Фрегат").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1149204001561, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9201000631.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 117638, м. Москва, вул. Одеська, 

буд. 2, приміщення IX, кімн. 28 (РФ, 

117638, г. Москва, ул. Одесская, дом 2, 

помещение IX, ком. 28) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 
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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 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

226.  Акціонерне товариство "Суднобудівний 

завод імені Б.Є.Бутоми"  (Акционерное 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

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 

 

общество "Судостроительный завод 

имени Б.Е.Бутомы").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1169102089353, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9111022140. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автоновмної Республіки Крим, м. Керч, 

вул. Танкістів, буд. 4 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 
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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 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

227.  Міжрегіональна суспільна організація 

"Академія військових наук" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

Три роки 



454 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

(Межрегиональная общественная 

организация "Академия военных наук").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027700222285, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7705012294.  

Місцезнаходження юридичної особи:   

РФ, 113054, м. Москва, вул. Бахрушина, 

буд. 32, 2 (РФ, 113054, г. Москва,       

ул. Бахрушина, 32, 2) 

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 із Законом України "Про 

санкції";  

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 
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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 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

228.  Акціонерне товариство "Концерн 

"Системпром" (Акционерное общество 

1)  блокування активів – тимчасове обмеження права 

особи користуватися та розпоряджатися належним їй 

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 

 

"Концерн "Системпром"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 5117746071900, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7708753935. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 107113, м. Москва,  

вул. Сокольничеський Вал, буд. 2А, 

поверх 3, офіс 306 (РФ, 107113, г. 

Москва, ул. Сокольнический Вал,  

дом 2А, этаж 3, офис 306) 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 
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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 із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 
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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 

 

229.  Акціонерне товариство "Уральський 

завод транспортного машинобудування" 

(Акционерное общество "Уральский 

завод транспортного машиностроения"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1096659005200, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6659190900. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 620017, Свердловська область,  

м. Єкатеринбург, вул. Фронтових 

Бригад, 29 (РФ, 620017, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых 

Бригад, 29) 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

Три роки 



459 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 
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Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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№ 

з/п 
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Строк застосування 

 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

230.  Акціонерне товариство 

"Науково-виробнича корпорація 

"Уралвагонзавод"  

імені Ф.Е.Дзержинського" (Акционерное 

общество "Научно-производственная 

корпорация "Уралвагонзавод"  

имени Ф.Э.Дзержинского"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1086623002190, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6623029538. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 622007, Свердловська область,  

м. Нижній Тагіл, Східне шосе, 28               

(РФ, 622007, Свердловская область,              

г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права 

особи користуватися та розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне 

припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції"; 

Три роки 
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№ 
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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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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№ 
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інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

231.  Акціонерне товариство "Головне 

виробничо-технічне підприємство 

"Граніт" (Акционерное общество 

"Головное производственно-техническое 

предприятие "Гранит"). Відомості згідно 

з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1027731005323, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7731263174. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 121467, м. Москва,              

вул. Молодогвардійська, 7 (РФ, 121467,  

г. Москва, ул. Молодогвардейская, 7) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права 

особи користуватися та розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

Три роки 
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санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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Строк застосування 

 

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

інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

232.  Акціонерне товариство "Корпорація 

"Тактичне Ракетне Озброєння"  

(Акционерное общество "Корпорация 

"Тактическое Ракетное Вооружение"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1035003364021, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5099000013. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 141080, Московська область,       

м. Корольов, вул. Ілліча, 7 (РФ, 141080, 

Московская область, г. Королёв,       

ул. Ильича, 7) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права 

особи користуватися та розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне 

припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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, 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   
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Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

233.  Акціонерне товариство "Концерн 

"Радіотехнічні та Інформаційні 

Системи"  (Акционерное общество 

"Концерн "Радиотехнические и 

Информационные Системы"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1027739299060, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7713269230. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 127083, м. Москва, вул. 8 Марта, 

буд. 10, будова 1 (РФ, 127083, г. Москва, 

ул. 8 Марта, дом 10, строение 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 

Три роки 
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№ 
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публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 Законом України "Про санкції" 

 

234.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Новокард" (Общество 

с ограниченной ответственностью 

"Новокард"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1025203026683, ідентифікаційний номер 

платника податків – 5260093711. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 603001, Нижньогородська область, 

м. Нижній Новгород, Казанська площа, 1 

(РФ, 603001, Нижегородская область,   

г. Нижний Новгород, Казанская 

площадь, 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 

Три роки 
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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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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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 Законом України "Про санкції" 

 

235.  Акціонерне товариство 

"КВАНТ-ТЕЛЕКОМ" (Акционерное 

общество "КВАНТ-ТЕЛЕКОМ"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1073667031030, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 3662124236. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 394019, Воронезька область,      

м. Вороніж, вул. Єремєєва, 22 (РФ, 

394019, Воронежская область,         

г. Воронеж, ул. Еремеева, 22) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права 

особи користуватися та розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне 

припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших 

дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для 

здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання 

чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах; 

Три роки 
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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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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, 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

236.  Акціонерне товариство "Нексайн" 

(Акционерное общество "Нэксайн"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027809251744, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7801019126. 

Місцезнаходження юридичної особи –  

РФ, 199155, м. Санкт-Петербург,  

вул. Уральська, буд. 4, літер Б,           

приміщення 19Н, (РФ, 199155,         

г. Санкт-Петербург, ул. Уральская,      

дом 4, литер Б, помещение 19Н) 

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 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 
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Строк застосування 

 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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№ 
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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 Законом України "Про санкції" 

(Заборона укладати та виконувати умови договорів щодо 

інтеграції та обслуговування програмних продуктів 

виробництва АТ "Петер-Сервіс" і ТОВ "Петер-Сервіс 

Україна", за винятком необхідності усунення аварійних 

ситуацій, які унеможливлюють виконання оператором 

телекомунікацій своїх обов'язків) 

 

237.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Петер-Сервіс 

Україна". Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань України: 

ідентифікаційний код юридичної особи  

– 36283284. Місцезнаходження 

юридичної особи:  01135, Україна,     

м. Київ, вул. Жилянська, буд. 148,  

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, 

Три роки 
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№ 
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літер Б 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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 Законом України "Про санкції" 

(Заборона укладати та виконувати умови договорів щодо 

інтеграції та обслуговування програмних продуктів 

виробництва АТ "Петер-Сервіс" і ТОВ "Петер-Сервіс 

Україна", за винятком необхідності усунення аварійних 

ситуацій, які унеможливлюють виконання оператором 

телекомунікацій своїх обов'язків) 

 

238.  Приватне акціонерне товариство 

"Первомайський механічний завод" 

(Частное акционерное общество 

"Первомайский механический завод"). 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права 

особи користуватися та розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) бмеження торговельних операцій (повне припинення); 

Три роки 
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Ідентифікаційний номер "юридичної 

особи ЛНР" – 61700579. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

окупована територія Луганської області, 

м. Первомайськ, вул. Правика, буд. 1  

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 
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застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

239.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Інтерселект". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права 

особи користуватися та розпоряджатися належним їй 

майном; 

Три роки 
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№ 
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Строк застосування 

 

реєстром юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських 

формувань України: ідентифікаційний 

код юридичної особи – 39449831. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

03113, Україна, м. Київ,                  

вул. М. Василенка, буд. 1, офіс 308 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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; 
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10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 

щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

(Блокування Інтернет-провайдерами доступу до 

інтернет-ресурсу rian.com.ua) 
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240.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Сімекс". Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

України: ідентифікаційний код 

юридичної особи – 31714723. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

85142, Україна, Донецька область, 

Костянтинівський район,            

село Олександро-Калинове,          

вул. Танкістів, буд. 2 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права 

особи користуватися та розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне 

припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції"; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

Три роки 



482 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

241.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "КОЛСОФТ" 

(LIMITED LIABILITY COMPANY 

"COLSOFT"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 

34241719. Місцезнаходження юридичної 

особи: 61052, Україна, Харківська 

область, м. Харків, вул. Конєва, буд. 4, 

бізнес-центр "Терра" 

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 із Законом України "Про 

Три роки 
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санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

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

інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

242.  Акціонерне товариство "МБК-С" 

(Акционерное общество "МБК-С"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1067746256016, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7719579870. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 105318, м. Москва,              

вул. Ібрагімова, 15 (РФ, 105318,        

г. Москва, ул. Ибрагимова, 15) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права 

особи користуватися та розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 

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 

 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

243.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Петро-Хехуа"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Петро-Хэхуа"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1057748084965, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7727551998. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 117393, м. Москва, вул. Академіка 

Пилюгіна, буд. 22, поверх 19, 

приміщення XLI, кімн. 1-10, 27, 28, 

32-34 (РФ, 117393, г. Москва,         

ул. Академика Пилюгина, дом 22,      

этаж 19, помещение XLI, ком. 1-10, 27, 

28, 32-34) 

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, 

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 

 

послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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№ 
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Строк застосування 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

244.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Аконс Про" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Аконс Про"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1169102070543, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9102210701.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автономної Республіки Крим,           

м. Сімферополь, смт Аерофлотське, 

площа Аеропорту, буд. 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 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   
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публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 
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Строк застосування 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

245.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Ді Бі Сі 

Консультантс"  (Общество с 

ограниченной ответственностью "Ди Би 

Си Консультантс"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1117746701368, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7734663357. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 123022, м. Москва,             

вул. 2-а Звенигородська, буд. 13, будова 

42, поверх 7, приміщення І, кімн. 27-43 

(РФ, 123022, г. Москва,              

ул. 2-я Звенигородская, дом 13,   

строение 42, этаж 7, помещение I,    

ком. 27-43) 

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 

Три роки 
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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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

246.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Будівельна компанія 

"КМ-Центр" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Строительная 

компания "КМ-Центр"). Відомості згідно 

з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1086670036496, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6670232720. 

Місцезнаходження юридичної особи – 

РФ, 620026, Свердловська область,     

м. Єкатеринбург, вул. Белінського, 86, 

секція 7, поверх 18, офіс 1-6 (РФ, 

620026, Свердловская область,         

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 86, 

секция 7, этаж 18, офис 1-6) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права 

особи користуватися та розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів іноземної держави державної форми власності та 

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 

 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

247.  Акціонерне товариство 

"Волгостальконструкция"  

(Акционерное общество 

"Волгостальконструкция").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1025202605383, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5258007761. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 603011, Нижньогородська область, 

м. Ніжній Новгород, проспект Леніна, 2 

(РФ, 603011, Нижегородская область,  

г. Нижний Новгород, проспект            

Ленина, 2) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права 

особи користуватися та розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

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 

 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   
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юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері 

екологічного, санітарного, фітосанітарного та 

ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

248.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Монолітбуд" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Монолитстрой"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1141674000830, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 1646038106. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 625023, Тюменська область,       

м. Тюмень, вул. Харківська, буд. 83а, 

корпус 4, офіс 312 (РФ, 625023, 

Тюменская область, г. Тюмень,        

ул. Харьковская, дом 83а, корпус 4,    

офис 312) 

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 

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 

 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного 

банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
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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 Законом України "Про санкції" 

 

249.  Публічне акціонерне товариство 

"НЕФА3"  (Публичное акционерное 

общество "НЕФА3"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1020201881116, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 0264004103. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 452680, Республіка Башкортостан, 

м. Нєфтєкамськ, вул. Янаульська, 3 (РФ, 

452680, Республика Башкортостан,      

г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 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 

Три роки 
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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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 Законом України "Про санкції" 

 

250.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Система Облік".  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських 

формувань України: ідентифікаційний 

код юридичної особи – 35757687. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

03191, Україна, м. Київ,             

вул. Лятошинського, буд. 14Б 

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 

Три роки 
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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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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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 Законом України "Про санкції" 

(заборона здійснення державних закупівель товарів, послуг, 

робіт та використання державними органами, 

підприємствами, установами і організаціями України 

програмних продуктів "Система управління підприємством 

"Афіна", "Система зведення та аналізу звітності "Афіна", 

"Система управління бюджетною установою "Афіна", 

"Система управління підприємством "Афіна-Сиквел", 

"Система управління бюджетною установою 

"Афіна-Сиквел", "Система управління "Афіна-Сиквел" для 

бюджетних установ", "Система управління "Афіна-Сиквел" 

для підприємств", "Система управління підприємством 

"jSolutions", "Система управління бюджетною установою 

"jSolutions", "Система управління "jПарус ("джейПарус")", 

"Система управління бюджетною установою 

"jПарус-Бюджет ("джейПарус-Бюджет")", "Комплексна 
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система автоматизації управління бюджетною установою 

"Парус-Бюджет", версія 8", "Комплексна система 

автоматизації управління підприємством 

"Парус-Підприємство", версія 8") 

 

251.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Профконсульт". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських 

формувань України: ідентифікаційний 

код юридичної особи – 41359784.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

49000, Україна, Дніпропетровська 

область, м. Дніпро, вул. Січових 

Стрільців, буд. 94 

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 

Три роки 
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застосовано санкції згідно із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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№ 
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безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

(Заборона здійснення державних закупівель товарів, послуг, 

робіт та використання державними органами, 

підприємствами, установами і організаціями України 

програмних продуктів "Система управління підприємством 

"Афіна", "Система зведення та аналізу звітності "Афіна", 

"Система управління бюджетною установою "Афіна", 

"Система управління підприємством "Афіна-Сиквел", 

"Система управління бюджетною установою 

"Афіна-Сиквел", "Система управління "Афіна-Сиквел" для 

бюджетних установ", "Система управління "Афіна-Сиквел" 

для підприємств", "Система управління підприємством 

"jSolutions", "Система управління бюджетною установою 

"jSolutions", "Система управління "jПарус" ("джейПарус")", 

"Система управління бюджетною установою 

"jПарус-Бюджет" ("джейПарус-Бюджет")", "Комплексна 

система автоматизації управління бюджетною установою 

"Парус-Бюджет", версія 8", "Комплексна система 

автоматизації управління підприємством 

"Парус-Підприємство", версія 8") 

 

252.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Розумний Сервіс". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських 

формувань України: ідентифікаційний 

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 

Три роки 
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код юридичної особи – 41363125. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

93400, Україна, Луганська область,     

м. Сєвєродонецьк, проспект 

Гвардійський, буд. 2 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 
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(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 Законом України "Про санкції" 

(Заборона здійснення державних закупівель товарів, послуг, 

робіт та використання державними органами, 

підприємствами, установами і організаціями України 

програмних продуктів "Система управління підприємством 

"Афіна", "Система зведення та аналізу звітності "Афіна", 
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"Система управління бюджетною установою "Афіна", 

"Система управління підприємством "Афіна-Сиквел", 

"Система управління бюджетною установою 

"Афіна-Сиквел", "Система управління "Афіна-Сиквел" для 

бюджетних установ", "Система управління "Афіна-Сиквел" 

для підприємств", "Система управління підприємством 

"jSolutions", "Система управління бюджетною установою 

"jSolutions", "Система управління "jПарус" ("джейПарус")", 

"Система управління бюджетною установою 

"jПарус-Бюджет" ("джейПарус-Бюджет")", "Комплексна 

система автоматизації управління бюджетною установою 

"Парус-Бюджет", версія 8", "Комплексна система 

автоматизації управління підприємством 

"Парус-Підприємство", версія 8") 

 

253.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Смарт АЙ ТІ Сервіс". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських 

формувань України: ідентифікаційний 

код юридичної особи – 41828687. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

87500, Україна, Донецька область,      

м. Маріуполь, вул. Італійська,        

буд. 136-А, офіс 304 

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 

Три роки 
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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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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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 Законом України "Про санкції" 

(Заборона здійснення державних закупівель товарів, послуг, 

робіт та використання державними органами, 

підприємствами, установами і організаціями України 

програмних продуктів "Система управління підприємством 

"Афіна", "Система зведення та аналізу звітності "Афіна", 

"Система управління бюджетною установою "Афіна", 

"Система управління підприємством "Афіна-Сиквел", 

"Система управління бюджетною установою 

"Афіна-Сиквел", "Система управління "Афіна-Сиквел" для 

бюджетних установ", "Система управління "Афіна-Сиквел" 

для підприємств", "Система управління підприємством 

"jSolutions", "Система управління бюджетною установою 

"jSolutions", "Система управління "jПарус" ("джейПарус")", 

"Система управління бюджетною установою 

"jПарус-Бюджет" ("джейПарус-Бюджет")", "Комплексна 
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система автоматизації управління бюджетною установою 

"Парус-Бюджет", версія 8", "Комплексна система 

автоматизації управління підприємством 

"Парус-Підприємство", версія 8") 

 

254.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Софтвін". Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

України: ідентифікаційний код 

юридичної особи – 41355507.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

03191, Україна, м. Київ,             

вул. Лятошинського, буд. 14 Б 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права 

особи користуватися та розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 

Три роки 



513 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

(Заборона здійснення державних закупівель товарів, послуг, 

робіт та використання державними органами, 

підприємствами, установами і організаціями України 

програмних продуктів "Система управління підприємством 

"Афіна", "Система зведення та аналізу звітності "Афіна", 

"Система управління бюджетною установою "Афіна", 

"Система управління підприємством "Афіна-Сиквел", 

"Система управління бюджетною установою 

"Афіна-Сиквел", "Система управління "Афіна-Сиквел" для 

бюджетних установ", "Система управління "Афіна-Сиквел" 

для підприємств", "Система управління підприємством 

"jSolutions", "Система управління бюджетною установою 

"jSolutions", "Система управління "jПарус" ("джейПарус")", 

"Система управління бюджетною установою 

"jПарус-Бюджет" ("джейПарус-Бюджет")", "Комплексна 

система автоматизації управління бюджетною установою 

"Парус-Бюджет", версія 8", "Комплексна система 

автоматизації управління підприємством 

"Парус-Підприємство", версія 8") 

 

255.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Фінкс". Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

України: ідентифікаційний код 

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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

юридичної особи – 41371796. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

10001, Житомирська область,          

м. Житомир, вул. Київська, буд. 79 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

(Заборона здійснення державних закупівель товарів, послуг, 

робіт та використання державними органами, 

підприємствами, установами і організаціями України 

програмних продуктів "Система управління підприємством 

"Афіна", "Система зведення та аналізу звітності "Афіна", 

"Система управління бюджетною установою "Афіна", 

"Система управління підприємством "Афіна-Сиквел", 
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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 

 

"Система управління бюджетною установою 

"Афіна-Сиквел", "Система управління "Афіна-Сиквел" для 

бюджетних установ", "Система управління "Афіна-Сиквел" 

для підприємств", "Система управління підприємством 

"jSolutions", "Система управління бюджетною установою 

"jSolutions", "Система управління "jПарус" ("джейПарус")", 

"Система управління бюджетною установою 

"jПарус-Бюджет" ("джейПарус-Бюджет")", "Комплексна 

система автоматизації управління бюджетною установою 

"Парус-Бюджет", версія 8", "Комплексна система 

автоматизації управління підприємством 

"Парус-Підприємство", версія 8") 

 

256.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Таврія-Запоріжжя". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських 

формувань України: ідентифікаційний 

код юридичної особи – 41355601. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

69057, Україна, Запорізька область,      

м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 

буд. 68 А, приміщення 2 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
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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 Законом України "Про санкції" 

(Заборона здійснення державних закупівель товарів, послуг, 

робіт та використання державними органами, 

підприємствами, установами і організаціями України 

програмних продуктів "Система управління підприємством 

"Афіна", "Система зведення та аналізу звітності "Афіна", 

"Система управління бюджетною установою "Афіна", 

"Система управління підприємством "Афіна-Сиквел", 

"Система управління бюджетною установою 

"Афіна-Сиквел", "Система управління "Афіна-Сиквел" для 

бюджетних установ", "Система управління "Афіна-Сиквел" 

для підприємств", "Система управління підприємством 

"jSolutions", "Система управління бюджетною установою 

"jSolutions", "Система управління "jПарус" ("джейПарус")", 

"Система управління бюджетною установою 

"jПарус-Бюджет" ("джейПарус-Бюджет")", "Комплексна 

система автоматизації управління бюджетною установою 

"Парус-Бюджет", версія 8", "Комплексна система 

автоматизації управління підприємством 

"Парус-Підприємство", версія 8") 
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№ 
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Вид обмежувального заходу                  
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Строк застосування 

 

 

257.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Дрімком".  Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

України: ідентифікаційний код 

юридичної особи – 41409913.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

76018, Україна, Івано-Франківська 

область, м. Івано-Франківськ,        

вул. Незалежності, буд. 67 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до 

територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та 

Три роки 
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№ 
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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 із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 
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(Заборона здійснення державних закупівель товарів, послуг, 

робіт та використання державними органами, 

підприємствами, установами і організаціями України 

програмних продуктів "Система управління підприємством 

"Афіна", "Система зведення та аналізу звітності "Афіна", 

"Система управління бюджетною установою "Афіна", 

"Система управління підприємством "Афіна-Сиквел", 

"Система управління бюджетною установою 

"Афіна-Сиквел", "Система управління "Афіна-Сиквел" для 

бюджетних установ", "Система управління "Афіна-Сиквел" 

для підприємств", "Система управління підприємством 

"jSolutions", "Система управління бюджетною установою 

"jSolutions", "Система управління "jПарус" ("джейПарус")", 

"Система управління бюджетною установою 

"jПарус-Бюджет" ("джейПарус-Бюджет")", "Комплексна 

система автоматизації управління бюджетною установою 

"Парус-Бюджет", версія 8", "Комплексна система 

автоматизації управління підприємством 

"Парус-Підприємство", версія 8") 

 

258.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Проєктні Рішення".  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських 

формувань України: ідентифікаційний 

код юридичної особи –  35757671. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

03191, Україна, м. Київ,             

вул. Лятошинського, буд. 14 Б 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

Три роки 
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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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 Законом України "Про санкції" 

(Заборона здійснення державних закупівель товарів, послуг, 

робіт та використання державними органами, 

підприємствами, установами і організаціями України 

програмних продуктів "Система управління підприємством 

"Афіна", "Система зведення та аналізу звітності "Афіна", 

"Система управління бюджетною установою "Афіна", 

"Система управління підприємством "Афіна-Сиквел", 

"Система управління бюджетною установою 

"Афіна-Сиквел", "Система управління "Афіна-Сиквел" для 

бюджетних установ", "Система управління "Афіна-Сиквел" 

для підприємств", "Система управління підприємством 

"jSolutions", "Система управління бюджетною установою 
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"jSolutions", "Система управління "jПарус" ("джейПарус")", 

"Система управління бюджетною установою 

"jПарус-Бюджет" ("джейПарус-Бюджет")", "Комплексна 

система автоматизації управління бюджетною установою 

"Парус-Бюджет", версія 8", "Комплексна система 

автоматизації управління підприємством 

"Парус-Підприємство", версія 8") 

 

259.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "АЙ ТІ Сервіс 

Україна". Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 

38473451. Місцезнаходження юридичної 

особи: 03191, Україна, м. Київ,       

вул. Лятошинського, буд. 14 Б 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 

Три роки 
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господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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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 Законом України "Про санкції" 

(Заборона здійснення державних закупівель товарів, послуг, 

робіт та використання державними органами, 

підприємствами, установами і організаціями України 

програмних продуктів "Система управління підприємством 

"Афіна", "Система зведення та аналізу звітності "Афіна", 

"Система управління бюджетною установою "Афіна", 

"Система управління підприємством "Афіна-Сиквел", 

"Система управління бюджетною установою 

"Афіна-Сиквел", "Система управління "Афіна-Сиквел" для 

бюджетних установ", "Система управління "Афіна-Сиквел" 

для підприємств", "Система управління підприємством 

"jSolutions", "Система управління бюджетною установою 

"jSolutions", "Система управління "jПарус" ("джейПарус")", 

"Система управління бюджетною установою 

"jПарус-Бюджет" ("джейПарус-Бюджет")", "Комплексна 

система автоматизації управління бюджетною установою 

"Парус-Бюджет", версія 8", "Комплексна система 

автоматизації управління підприємством 

"Парус-Підприємство", версія 8") 

 

260.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Спец ІТ Проєкт" 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, фізичних осіб 

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 

Три роки 
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– підприємців та громадських 

формувань України: ідентифікаційний 

код юридичної особи – 41355549.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

03148, Україна, м. Київ, вул. Якуба 

Коласа, буд. 25 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 
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(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 Законом України "Про санкції" 

(Заборона здійснення державних закупівель товарів, послуг, 

робіт та використання державними органами, 

підприємствами, установами і організаціями України 

програмних продуктів "Система управління підприємством 

"Афіна", "Система зведення та аналізу звітності "Афіна", 



530 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

"Система управління бюджетною установою "Афіна", 

"Система управління підприємством "Афіна-Сиквел", 

"Система управління бюджетною установою 

"Афіна-Сиквел", "Система управління "Афіна-Сиквел" для 

бюджетних установ", "Система управління "Афіна-Сиквел" 

для підприємств", "Система управління підприємством 

"jSolutions", "Система управління бюджетною установою 

"jSolutions", "Система управління "jПарус" ("джейПарус")", 

"Система управління бюджетною установою 

"jПарус-Бюджет" ("джейПарус-Бюджет")", "Комплексна 

система автоматизації управління бюджетною установою 

"Парус-Бюджет", версія 8", "Комплексна система 

автоматизації управління підприємством 

"Парус-Підприємство", версія 8") 

 

261.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Інновація ЛВ". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських 

формувань України: ідентифікаційний 

код юридичної особи – 41368264.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

79024, Україна, Львівська область,     

м. Львів, вул. Промислова, буд. 50/52 

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 

Три роки 
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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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 Законом України "Про санкції" 

(Заборона здійснення державних закупівель товарів, послуг, 

робіт та використання державними органами, 

підприємствами, установами і організаціями України 

програмних продуктів "Система управління підприємством 

"Афіна", "Система зведення та аналізу звітності "Афіна", 

"Система управління бюджетною установою "Афіна", 

"Система управління підприємством "Афіна-Сиквел", 

"Система управління бюджетною установою 

"Афіна-Сиквел", "Система управління "Афіна-Сиквел" для 

бюджетних установ", "Система управління "Афіна-Сиквел" 

для підприємств", "Система управління підприємством 

"jSolutions", "Система управління бюджетною установою 

"jSolutions", "Система управління "jПарус" ("джейПарус")", 

"Система управління бюджетною установою 

"jПарус-Бюджет" ("джейПарус-Бюджет")", "Комплексна 

система автоматизації управління бюджетною установою 

"Парус-Бюджет", версія 8", "Комплексна система 
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автоматизації управління підприємством 

"Парус-Підприємство", версія 8") 

 

262.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Логріс-Інформаційні 

Технології". Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 

41621397. Місцезнаходження юридичної 

особи: 54003, Україна, Миколаївська 

область, м. Миколаїв, вул. Погранична, 

буд. 242/22 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних 

закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 

резидентів 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 із Законом України "Про 

санкції"; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

Три роки 
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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 із Законом України "Про санкції" 

(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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17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

(Заборона здійснення державних закупівель товарів, послуг, 

робіт та використання державними органами, 

підприємствами, установами і організаціями України 

програмних продуктів "Система управління підприємством 

"Афіна", "Система зведення та аналізу звітності "Афіна", 

"Система управління бюджетною установою "Афіна", 

"Система управління "Афіна-Сиквел" для бюджетних 

установ", "Система управління "Афіна-Сиквел" для 

підприємств", "Система управління підприємством 

"jSolutions", "Система управління бюджетною установою 

"jSolutions", "Система управління "jПарус" ("джейПарус")", 

"Система управління бюджетною установою 

"jПарус-Бюджет" ("джейПарус-Бюджет")", "Комплексна 

система автоматизації управління бюджетною установою 

"Парус-Бюджет", версія 8", "Комплексна система 

автоматизації управління підприємством 

"Парус-Підприємство", версія 8") 

 

263.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ПРОМОДУЛЬ 

ПІВДЕНЬ". Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 

41367203. Місцезнаходження юридичної 

особи: 65000, Україна, Одеська область, 

м. Одеса, вул. Троїцька, буд. 33А 

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 

Три роки 
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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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 Законом України "Про санкції" 

(Заборона здійснення державних закупівель товарів, послуг, 

робіт та використання державними органами, 

підприємствами, установами і організаціями України 

програмних продуктів "Система управління підприємством 

"Афіна", "Система зведення та аналізу звітності "Афіна", 

"Система управління бюджетною установою "Афіна", 

"Система управління підприємством "Афіна-Сиквел", 

"Система управління бюджетною установою 

"Афіна-Сиквел", "Система управління "Афіна-Сиквел" для 

бюджетних установ", "Система управління "Афіна-Сиквел" 

для підприємств", "Система управління підприємством 

"jSolutions", "Система управління бюджетною установою 
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"jSolutions", "Система управління "jПарус" ("джейПарус")", 

"Система управління бюджетною установою 

"jПарус-Бюджет" ("джейПарус-Бюджет")", "Комплексна 

система автоматизації управління бюджетною установою 

"Парус-Бюджет", версія 8", "Комплексна система 

автоматизації управління підприємством 

"Парус-Підприємство", версія 8") 

 

264.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Рівне-Фінанс". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських 

формувань України: ідентифікаційний 

код юридичної особи – 41376380. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

33028, Україна, Рівненська область,     

м. Рівне, вул. 16 Липня, буд. 30 

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 

Три роки 
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господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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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 Законом України "Про санкції" 

(Заборона здійснення державних закупівель товарів, послуг, 

робіт та використання державними органами, 

підприємствами, установами і організаціями України 

програмних продуктів "Система управління підприємством 

"Афіна", "Система зведення та аналізу звітності "Афіна", 

"Система управління бюджетною установою "Афіна", 

"Система управління підприємством "Афіна-Сиквел", 

"Система управління бюджетною установою 

"Афіна-Сиквел", "Система управління "Афіна-Сиквел" для 

бюджетних установ", "Система управління "Афіна-Сиквел" 

для підприємств", "Система управління підприємством 

"jSolutions", "Система управління бюджетною установою 

"jSolutions", "Система управління "jПарус" ("джейПарус")", 

"Система управління бюджетною установою 

"jПарус-Бюджет" ("джейПарус-Бюджет")", "Комплексна 

система автоматизації управління бюджетною установою 

"Парус-Бюджет", версія 8", "Комплексна система 

автоматизації управління підприємством 

"Парус-Підприємство", версія 8") 

 

265.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Програма Регіони".  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, фізичних осіб 

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 

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 

 

– підприємців та громадських 

формувань України: ідентифікаційний 

код юридичної особи – 35757692.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

02095, Україна, м. Київ, вул. Княжий 

Затон, буд. 9, літер А 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 
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№ 
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Ідентифікаційні дані                   
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Строк застосування 

 

(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 Законом України "Про санкції" 

(Заборона здійснення державних закупівель товарів, послуг, 

робіт та використання державними органами, 

підприємствами, установами і організаціями України 

програмних продуктів "Система управління підприємством 

"Афіна", "Система зведення та аналізу звітності "Афіна", 
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№ 
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Ідентифікаційні дані                   
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Строк застосування 

 

"Система управління бюджетною установою "Афіна", 

"Система управління підприємством "Афіна-Сиквел", 

"Система управління бюджетною установою 

"Афіна-Сиквел", "Система управління "Афіна-Сиквел" для 

бюджетних установ", "Система управління "Афіна-Сиквел" 

для підприємств", "Система управління підприємством 

"jSolutions", "Система управління бюджетною установою 

"jSolutions", "Система управління "jПарус" ("джейПарус")", 

"Система управління бюджетною установою 

"jПарус-Бюджет" ("джейПарус-Бюджет")", "Комплексна 

система автоматизації управління бюджетною установою 

"Парус-Бюджет", версія 8", "Комплексна система 

автоматизації управління підприємством 

"Парус-Підприємство", версія 8") 

 

266.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Скайвест-Експерт". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських 

формувань України: ідентифікаційний 

код юридичної особи – 41359260.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

46008, Україна, Тернопільська область, 

м. Тернопіль, вул. Медова, буд. 12А, 

офіс 1/1 

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 

Три роки 
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№ 

з/п 
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Строк застосування 

 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

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 Законом України "Про санкції" 

(Заборона здійснення державних закупівель товарів, послуг, 

робіт та використання державними органами, 

підприємствами, установами і організаціями України 

програмних продуктів "Система управління підприємством 

"Афіна", "Система зведення та аналізу звітності "Афіна", 

"Система управління бюджетною установою "Афіна", 

"Система управління підприємством "Афіна-Сиквел", 

"Система управління бюджетною установою 

"Афіна-Сиквел", "Система управління "Афіна-Сиквел" для 

бюджетних установ", "Система управління "Афіна-Сиквел" 

для підприємств", "Система управління підприємством 

"jSolutions", "Система управління бюджетною установою 

"jSolutions", "Система управління "jПарус" ("джейПарус")", 

"Система управління бюджетною установою 

"jПарус-Бюджет" ("джейПарус-Бюджет")", "Комплексна 

система автоматизації управління бюджетною установою 

"Парус-Бюджет", версія 8", "Комплексна система 
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автоматизації управління підприємством 

"Парус-Підприємство", версія 8") 

 

267.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ВЄСТО". Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

України: ідентифікаційний код 

юридичної особи – 41477428.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

73000, Україна, Херсонська область,      

м. Херсон, вул. Суворова, буд. 43, кв. 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 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 із Законом України "Про 

санкції"; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

Три роки 



547 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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№ 

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 Законом України "Про санкції" 

(Заборона здійснення державних закупівель товарів, послуг, 

робіт та використання державними органами, 

підприємствами, установами і організаціями України 

програмних продуктів "Система управління підприємством 

"Афіна", "Система зведення та аналізу звітності "Афіна", 

"Система управління бюджетною установою "Афіна", 

"Система управління підприємством "Афіна-Сиквел", 

"Система управління бюджетною установою 

"Афіна-Сиквел", "Система управління "Афіна-Сиквел" для 

бюджетних установ", "Система управління "Афіна-Сиквел" 

для підприємств", "Система управління підприємством 

"jSolutions", "Система управління бюджетною установою 

"jSolutions", "Система управління "jПарус" ("джейПарус")", 

"Система управління бюджетною установою 

"jПарус-Бюджет" ("джейПарус-Бюджет")", "Комплексна 

система автоматизації управління бюджетною установою 

"Парус-Бюджет", версія 8", "Комплексна система 

автоматизації управління підприємством 

"Парус-Підприємство", версія 8") 

 

268.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Інновація Буковина".  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських 

формувань України: ідентифікаційний 

код юридичної особи – 38289560. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

69061, Україна, Запорізька 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; 

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 

 

м. Запоріжжя, проспект Соборний, 147 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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   
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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 Законом України "Про санкції" 

(Заборона здійснення державних закупівель товарів, послуг, 

робіт та використання державними органами, 

підприємствами, установами і організаціями України 

програмних продуктів "Система управління підприємством 

"Афіна", "Система зведення та аналізу звітності "Афіна", 

"Система управління бюджетною установою "Афіна", 

"Система управління підприємством "Афіна-Сиквел", 

"Система управління бюджетною установою 

"Афіна-Сиквел", "Система управління "Афіна-Сиквел" для 

бюджетних установ", "Система управління "Афіна-Сиквел" 
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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 

 

для підприємств", "Система управління підприємством 

"jSolutions", "Система управління бюджетною установою 

"jSolutions", "Система управління "jПарус" ("джейПарус")", 

"Система управління бюджетною установою 

"jПарус-Бюджет" ("джейПарус-Бюджет")", "Комплексна 

система автоматизації управління бюджетною установою 

"Парус-Бюджет", версія 8", "Комплексна система 

автоматизації управління підприємством 

"Парус-Підприємство", версія 8") 

 

269.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Сіверстар".  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських 

формувань України: ідентифікаційний 

код юридичної особи – 41354435.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

14000, Україна, Чернігівська область,    

м. Чернігів, проспект Перемоги, 62 

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 

Три роки 
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№ 
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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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 Законом України "Про санкції" 

(Заборона здійснення державних закупівель товарів, послуг, 

робіт та використання державними органами, 

підприємствами, установами і організаціями України 

програмних продуктів "Система управління підприємством 

"Афіна", "Система зведення та аналізу звітності "Афіна", 

"Система управління бюджетною установою "Афіна", 

"Система управління підприємством "Афіна-Сиквел", 

"Система управління бюджетною установою 

"Афіна-Сиквел", "Система управління "Афіна-Сиквел" для 

бюджетних установ", "Система управління "Афіна-Сиквел" 

для підприємств", "Система управління підприємством 

"jSolutions", "Система управління бюджетною установою 

"jSolutions", "Система управління "jПарус" ("джейПарус")", 

"Система управління бюджетною установою 

"jПарус-Бюджет" ("джейПарус-Бюджет")", "Комплексна 

система автоматизації управління бюджетною установою 

"Парус-Бюджет", версія 8", "Комплексна система 

автоматизації управління підприємством 

"Парус-Підприємство", версія 8") 

 

270.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Науково-виробнича 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Три роки 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

Фірма "Спецінтех-Проєкт". Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

України: ідентифікаційний код 

юридичної особи – 37643103.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

03049, Україна, м. Київ, вул. Туполєва, 6 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 
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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 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

(Заборона здійснення державних закупівель товарів, послуг, 

робіт та використання державними органами, 

підприємствами, установами і організаціями України 
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№ 

з/п 
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(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

програмних продуктів "Система управління підприємством 

"Афіна", "Система зведення та аналізу звітності "Афіна", 

"Система управління бюджетною установою "Афіна", 

"Система управління підприємством "Афіна-Сиквел", 

"Система управління бюджетною установою 

"Афіна-Сиквел", "Система управління "Афіна-Сиквел" для 

бюджетних установ", "Система управління "Афіна-Сиквел" 

для підприємств", "Система управління підприємством 

"jSolutions", "Система управління бюджетною установою 

"jSolutions", "Система управління "jПарус" ("джейПарус")", 

"Система управління бюджетною установою 

"jПарус-Бюджет" ("джейПарус-Бюджет")", "Комплексна 

система автоматизації управління бюджетною установою 

"Парус-Бюджет", версія 8", "Комплексна система 

автоматизації управління підприємством 

"Парус-Підприємство", версія 8") 

 

271.  Акціонерне товариство 

"Конструкторське бюро навігаційних 

систем"  (Акционерное общество 

"Конструкторское бюро навигационных 

систем"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1027700456024, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7725075060. 

Місцезнаходження юридичної особи –  

РФ, 121170, м. Москва, вул. Кульнєва, 3, 

будова 1, приміщення III, кімн. 5, 6 (РФ, 

121170, г. Москва, ул. Кульнева, 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 

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 

 

строение 1, помещение III, ком. 5, 6) 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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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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 Законом України "Про санкції" 

 

272.  Акціонерне товариство 

"Мінерально-хімічна компанія 

"Єврохім" (Акционерное общество 

"Минерально-химическая компания 

"Еврохим"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1027700002659, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7721230290. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 115054, м. Москва, вул. Дубінінська, 

буд. 53, будова 6 (РФ, 115054, г. Москва, 

ул. Дубининская, дом 53, строение 6) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

Три роки 
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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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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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 Законом України "Про санкції" 

 

273.  Акціонерне товариство 

"Невинномиський Азот" (Акционерное 

общество "Невинномысский Азот"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1022603620885, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2631015563. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 357107, Ставропольський край,     

м. Невинномиськ, вул. Нізяєва, буд. 1 

(РФ, 357107, Ставропольский край,      

г. Невинномысск, ул. Низяева, дом 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 

Три роки 
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№ 
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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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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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 Законом України "Про санкції" 

 

274.  Акціонерне товариство "Новомосковська 

акціонерна компанія "АЗОТ"  

(Акционерное общество 

"Новомосковская акционерная компания 

"АЗОТ"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1027100507378, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7116000066. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 301651, Тульська область,         

м. Новомосковськ, вул. Зв'язку , буд. 10 

(РФ, 301651, Тульская 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, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

Три роки 
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Новомосковский район,                       

г. Новомосковск, ул. Связи, дом 10) 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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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 Законом України "Про санкції" 

 

275.  Акціонерне товариство "АПАТИТ" 

(Акционерное общество "АПАТИТ"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1025100561012, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5103070023. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 162622, Вологодська область,      

м. Череповець, шосе Північне, буд. 75 

(РФ, 162622, Вологодская область,       

г. Череповец, Северное шоссе, дом 75) 

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 

Три роки 
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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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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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 Законом України "Про санкції" 

 

276.  Дочірнє підприємство "Агроцентр 

Україна". Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 

33102216. Місцезнаходження юридичної 

особи: 01133, Україна, м. Київ,       

вул. Щорса, 44 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

Три роки 



567 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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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 Законом України "Про санкції" 

 

277.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Агроцентр Україна".  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських 

формувань України: ідентифікаційний 

код юридичної особи – 41631387. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

01133, Україна, м. Київ, вул. Євгена 

Коновальця, 44 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

Три роки 
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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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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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 Законом України "Про санкції" 

 

278.  Публічне акціонерне товариство 

"ФОСАГРО"  (Публичное акционерное 

общество "ФОСАГРО"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1027700190572, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7736216869. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 119333, м. Москва, проспект 

Ленінський, буд. 55/1, будова 1 (РФ, 

119333, г. Москва, проспект Ленинский, 

дом 55/1, строение 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 

Три роки 
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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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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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 Законом України "Про санкції" 

 

279.  Публічне акціонерне товариство 

"Дорогобуж"  (Публичное акционерное 

общество "Дорогобуж"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1026700535773, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6704000505. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 215753, Смоленська область,  

м. Дорогобуж, територія 

Проммайданчик ПАТ "Дорогобуж" (РФ, 

215753, Смоленская 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, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами; 

Три роки 
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г. Дорогобуж, территория 

Промплощадка ПАО "Дорогобуж") 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

280.  Акціонерне товариство "Об'єднана 

хімічна компанія "УРАЛХІМ" 

(Акционерное общество "Объединенная 

химическая компания "УРАЛХИМ"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1077761874024, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7703647595. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 123112, м. Москва, Пресненська 

набережна, буд. 6, будова 2 (РФ, 123112, 

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 

 

г. Москва, Пресненская набережная,   

дом 6, строение 2) 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

281.  Телеканали "РТР-Планета", 

інформаційний канал "Росія-24", які 

входять до структури Федерального 

державного унітарного підприємства 

"Всеросійська державна телевізійна і 

радіомовна компанія"  (Телеканалы 

"РТР-Планета", информационный канал 

"Россия-24", которые входят в структуру 

Федерального государственного 

унитарного предприятия "Всероссийская 

государственная телевизионная и 

радиовещательная компания"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

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 

 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  ідентифікаційний номер 

платника податків – 7714072839 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

(Блокування Інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у 

тому числі до їх субдоменів, зокрема: "rtr-planeta.com", 

"russia.tv", "vesti.ru", "tvkultura.ru", "digitalrussia.tv") 

 

282.  Акціонерне товариство "Національна 

медіа група" (Акционерное общество 

"Национальная медиа группа"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1087746152207, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7704676655. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

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, 

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 

 

РФ, 119034, м. Москва, Пречистенська 

набережна, буд. 13, будова 1 (РФ, 

119034, г. Москва, Пречистенская 

набережная, дом 13, строение 1) 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

(Блокування Інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у 

тому числі до їх субдоменів, зокрема:"nm-g.ru") 

 

283.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Медіа Контент" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Медиа Контент"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1117746576056, 

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 

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 номер платника 

податків – 7743824265. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 127015, м. Москва, Бумажний 

проїзд, буд. 14, будова 3, поверх 8, 

приміщення I, кімн. 51 (РФ, 127015,  

г. Москва, Бумажный проезд, дом 14, 

строение 3, этаж 8, помещение I,               

комн. 51) 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

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 Законом України "Про санкції" 

(Блокування Інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у 

тому числі до їх субдоменів, зокрема:"wbc.com.ru") 

 

284.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Промедіа" (Общество 

с ограниченной ответственностью 

"Промедиа").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

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 

 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1149102048105, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9102028594. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автономної Республіки Крим,              

м. Сімферополь, вул. Смольна, буд. 25Б, 

приміщення 4 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

(Блокування Інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у 

тому числі до їх субдоменів, зокрема:"promedia.ru") 

 

285.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Наше Радіо" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Наше Радио"). 

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 

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 

 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027700191243, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7710068609. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 123060, м. Москва, вул. Народного 

Ополчення, буд. 39, корпус 2, поверх 3, 

приміщення 10 (РФ, 123060, г. Москва, 

ул. Народного Ополчения, дом 39, 

корпус 2, этаж 3, помещение 10) 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 
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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 

 

(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 Законом України "Про санкції" 

(блокування інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у 

тому числі до їх субдоменів, зокрема:"nashe.ru") 

 

286.  Акціонерне товариство "Красноярське 

конструкторське бюро "Іскра" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

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 

 

(Акционерное общество "Красноярское 

конструкторское бюро "Искра"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1022402130156, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2463029755. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 660028, Красноярський край,      

м. Красноярськ, вул. Телевізорна, буд. 1 

(РФ, 660028, Красноярский край,       

г. Красноярск, ул. Телевизорная, дом 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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 



588 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

287.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "СпецВійськСервіс" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Три роки 



589 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "СпецВоенСервис"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1133023001462, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 3023006075. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 416130, Астраханська область, 

Нариманівський район, с. Солянка,    

вул. Енергетична, буд. 1, літер А (РФ, 

416130, Астраханская область, 

Наримановский район, с. Солянка,    

ул. Энергетическая, дом 1, литер А) 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 



590 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

288.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "К-Телеком" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Три роки 



591 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "К-Телеком"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1142308006917, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2308210371. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 350089, Краснодарський край,      

м. Краснодар, проспект Чекістів, буд. 33, 

2 (РФ, 350089, Краснодарский край,     

г. Краснодар, проспект Чекистов, 33, 2) 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 



592 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

289.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Лабораторія ППШ"  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Три роки 



593 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Лаборатория ППШ"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027810338599, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7826144619. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 199178, м. Санкт-Петербург, 

набережна Ріки Смолєнки, буд. 25,     

літер А, офіс 313 (РФ, 199178,               

г. Санкт-Петербург, набережная Реки 

Смоленки, дом 25, литер А, офис 313) 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 



594 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

290.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Науково-Технічний 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Три роки 



595 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

Центр Протей"  (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Научно-Технический Центр Протей"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027809185227, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7825483961. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 197183, м. Санкт-Петербург, Липова 

алея, буд. 9, літер А, приміщення 21Н, 

кімн. 523 (РФ, 197183,                

г. Санкт-Петербург, Липовая Аллея,    

дом 9, литер А, помещение 21Н,      

ком. 523) 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 
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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 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

291.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Медіа інновейшн 

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 

 

груп". Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань України: 

ідентифікаційний код юридичної особи –  

38557136. Місцезнаходження юридичної 

особи: 04073, Україна, м. Київ, провулок 

Куренівський, буд. 15 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 
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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 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

292.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Український бізнес 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Три роки 



599 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

портал". Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 

35084964. Місцезнаходження юридичної 

особи: 01054, Україна, м. Київ,       

вул. Тургенєвська, буд. 30 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 



600 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

293.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Севенергозбут" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Три роки 



601 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Севэнергосбыт"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1169204054139, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9201515119. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автономної Республіки Крим, 299014,  

м. Севастополь, вул. Рибаків, буд. 7 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 



602 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

294.  Федеральне державне унітарне 

підприємство "Головний радіочастотний 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Три роки 



603 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

центр"  (Федеральное государственное 

унитарное предприятие "Главный 

радиочастотный центр"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1027739334479, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7706228218. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 115114, м. Москва, Дербеневська 

набережна, буд. 7, будова 15 (РФ, 

115114, г. Москва, Дербеневская 

набережная, дом 7, строние 15) 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 



604 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

295.  Федеральне державне унітарне 

підприємство "Ордена Трудового 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Три роки 



605 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

Червоного Прапора російський 

науково-дослідний інститут радіо  

імені М.Й.Кривошєєва" (Федеральное 

государственное унитарное предприятие 

"Ордена Трудового Красного Знамени 

российский научно-исследовательский 

институт радио  

имени М.И.Кривошеева").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027700120766, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7709025230. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 105064, м. Москва, вул. Казакова, 

буд. 16 (РФ, 105064, г. Москва,         

ул. Казакова, дом 16) 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 



606 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

296.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "АРД Сатком Сервіс"  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Три роки 



607 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "АРД Сатком 

Сервис"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1027700144130, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7731177581. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 121359, м. Москва,              

вул. Партизанська, буд. 40 (РФ, 121359, 

г. Москва, ул. Партизанская, дом 40) 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 



608 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

297.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "РусІнтеКо" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Три роки 



609 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "РусИнтеКо"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1062308034590, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2308125180. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 350015, Краснодарський край,      

м. Краснодар, вул. Новокузнєчна, буд. 39 

(РФ, 350015, Краснодарский край,       

г. Краснодар, ул. Новокузнечная,       

дом 39) 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 



610 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

298.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Алмаз-Антей 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Три роки 



611 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

Телекомунікації"  (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Алмаз-Антей Телекоммуникации"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1037701007618, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7701324782. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 105082, м. Москва, вул. Велика 

Поштова, буд. 22, будова 7 (РФ, 105082, 

г. Москва, ул. Большая Почтовая,    

дом 22, строение 7) 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 



612 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

299.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Лідер буд" (Общество 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Три роки 



613 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

с ограниченной ответственностью 

"Лидер строй"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1167746316627, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7743148426. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 125212, м. Москва, вул. Виборзька, 

буд. 16, будова 1, офіс 411а (РФ, 125212, 

г. Москва, ул. Выборгская, дом 16, 

строение 1, офис 411а) 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 



614 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

300.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ПРОЄКТ" (Общество 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Три роки 



615 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

с ограниченной ответственностью 

"ПРОЕКТ"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1123850038344, ідентифікаційний номер 

платника податків – 3811160089. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 664007, Іркутська область,         

м. Іркутськ, вул. Горна, буд. 24, офіс 305 

(РФ, 664007, Иркутская область,          

г. Иркутск, ул. Горная, дом 24, офис 305) 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 



616 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

301.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Альфател" (Общество 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Три роки 



617 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

с ограниченной ответственностью 

"Альфател"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1177746140010, ідентифікаційний номер 

платника податків – 9717054341. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 129626, м. Москва, провулок 

Кулаков, буд. 9а, будова 1, поверх 3, 

кімн. 5 (РФ, 129626, г. Москва, переулок 

Кулаков, дом 9а, строение 1, этаж 3,    

ком. 5) 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 



618 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

302.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "АСЗ" (Общество с 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Три роки 



619 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

ограниченной ответственностью "АСЗ"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1047796866787, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7714577325. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 129344, м. Москва, вул. Іскри,     

буд. 17А, будова 2, поверх 1, кімната 7 

(РФ, 129344, г. Москва, ул. Искры,    

дом 17А, строение 2, этаж 1, комната 7) 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 



620 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

303.  Державне підприємство "Луганський 

авіаційний ремонтний завод" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

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 

 

(Государственное предприятие 

"Луганский авиационный ремонтный 

завод"). Відомості згідно з "реєстром 

підприємств та організацій ЛНР":  

ідентифікаційний номер платника 

податків – 61115556. Місцезнаходження 

юридичної особи:  тимчасово 

окупована територія Луганської обл.,  

м. Луганськ, вул. Гостра Могила, 180 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 
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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 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

304.  Акціонерне товариство "Авіа 

ФЕД-Сервіс"  (Акционерное общество 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

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 

 

"Авиа ФЭД-Сервис"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1027739037160, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7710023333. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 143500, Московська область,       

м. Істра, площа Революції, буд. 6 (РФ, 

143500, Московская обл., г. Истра, 

площадь Революции, дом 6) 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 
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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 

 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно і Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

305.  Публічне акціонерне товариство "Перша 

вантажна компанія"  (Публичное 

акционерное общество "Первая грузовая 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

Три роки 



625 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

компания"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1137746982856, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7725806898. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 105066, м. Москва,              

вул. Новорязанська, буд. 24 (РФ, 105066, 

г. Москва, ул. Новорязанская, дом 24) 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 
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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 

 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

306.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Київська вагонна 

компанія". Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб, 

1)  блокування активів – тимчасове обмеження права 

особи користуватися та розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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 

 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 

35839738. Місцезнаходження юридичної 

особи: 04070, Україна, м. Київ,        

вул. Спаська, буд. 34 

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 із Законом України "Про 

санкції"; 

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 
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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 

 

застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

307.  Акціонерне товариство "Капітал"  

(Акционерное общество "Капитал"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027703007452, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7703354743, 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 123100, м. Москва, вул. Велика 

Грузинська, буд. 30А, будова 1, 

приміщення 218 (РФ, 123056, г. Москва, 

ул. Большая Грузинская, дом 30А, 

строение 1, помещение 218) 

 

308.  Акціонерне товариство "Хвиля Резорт 

енд Спа" (Акционерное общество 

"Волна Резорт энд Спа"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1022302715214, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2317011051. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 354364, Ростовська область,       

м. Ростов-на-Дону, вул. Московська, 

буд. 43/13, приміщення 4 (РФ, 344008, 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Московская, дом 43/13,  

помещение 4) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

309.  Акціонерне товариство "Центр 

судноремонту "Звьоздочка"  

(Акционерное общество "Центр 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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 

 

судоремонта "Звездочка"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1082902002677, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2902060361. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 164509, Архангельська область,    

м. Сєвєродвинськ, проїзд 

Машинобудівників, 12 (РФ, 164509, 

Архангельская область, г. Северодвинск, 

проезд Машиностроителей, 12) 

 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

310.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Вугільні технології"  

(общество с ограниченной 

ответственностью "Угольные 

технологии"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1146164002621, ідентифікаційний номер 

платника податків – 6164318121. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 344038, Ростовская область,       

м. Ростов-на-Дону, Автомобільний 

провулок, буд. 25, офіс 13, 14 (РФ, 

344038, Ростовская область,              

г. Ростов-на-Дону, Автомобильный 

переулок, дом. 25, офис 13, 14) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

 

311.  Акціонерне товариство 

"Військово-промислова корпорація 

"Науково-виробниче об'єднання 

машинобудування"  (Акционерное 

общество "Военно-промышленная 

корпорация "Научно-производственное 

объединение машиностроения").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1075012001492, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5012039795. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 143966, Московська область,       

м. Реутов, вул. Гагаріна, 33 (РФ, 143966, 

Московская область, г. Реутов,           

ул. Гагарина, 33) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

312.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Холдинг охоронних 

структур "Вовк" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Холдинг охранных структур "Волк"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1127746179153, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7736640919. 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 119261, м. Москва, вул. Панфьорова, 

18 (РФ, 119261, г. Москва,            

ул. Панфёрова, 18) 

 

313.  Акціонерне товариство "Східгазпром" 

(Акционерное общество 

"Востокгазпром"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1027000855111, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7017005296. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 634009, Томська область, м. Томськ, 

вул. Велика Підгірна, 73 (РФ, 634009, 

Томская область, г. Томск, ул. Большая 

Подгорная, 73) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

314.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю об'єднання збуту 

"Псковнафтопродукт"  (Общество с 

ограниченной ответственностью 

сбытовое объединение 

"Псковнефтепродукт"). Відомості згідно 

з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1026000970049, 

ідентифікаційний номер платника 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

податків – 6027042337. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 180000, Псковська область,         

м. Псков, проспект Октябрьський, 4 (РФ, 

180000, Псковская область, г. Псков, 

проспект Октябрьский, 4) 

 

315.  Акціонерне товариство "Газпром 

закупки"  (Акционерное общество 

"Газпром закупки"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1022401804820,  

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2460040655. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 191028, м. Санкт-Петербург, вул. 

Фурштатська, буд. 10, літер Б, офіс 12 

(РФ, 191028, г. Санкт-Петербург,       

ул. Фурштатская, дом 10, литер Б,      

офис 12) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

316.  Акціонерне товариство "РН Холдинг" 

(Акционерное общество "РН Холдинг"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1047200153770,  

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7225004092. 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 125284, м. Москва, вул. Бігова,    

буд. 3, будова 1, приміщення 17А-31, 

поверх 17 (РФ, 12584, г. Москва,      

ул. Беговая, дом 3, строение 1, 

помещения 17А-31, этаж 17) 

 

317.  Публічне акціонерне товариство 

"Нафтова компанія "Роснафта"  

(Публичное акционерное общество 

"Нефтяная компания "Роснефть").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027700043502,  

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7706107510.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 115035, м. Москва, Софійська 

набережна, 26/1 (РФ, 115035, г. Москва, 

Софиевская набережная, 26/1) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

318.  Московська філія Публічного 

акціонерного товариства "Газпром 

нафта"  (Московский филиал 

Публичного акционерного общества 

"Газпром нефть"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1025501701686, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



635 
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 – 5504036333. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 190000, м. Санкт-Петербург,     

вул. Поштамтська, буд. 3-5, літер А,    

ч. приміщення 1Н, каб. 2401 (РФ, 

190000, г. Санкт-Петербург,          

ул. Почтамтская, дом 3-5, литер А,      

ч. помещение 1Н, каб. 2401) 

 

319.  Акціонерне товариство 

"Сургутнафтагазбанк"  (Акционерное 

общество "Сургутнефтегазбанк").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1028600001792,  

ідентифікаційний номер платника 

податків – 8602190258. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 628404, Ханти-Мансійський 

автономний округ – Югра, м. Сургут, 

вул. Григорія Кукуєвицького, буд. 19 

(РФ, 628404, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,  г. Сургут, 

ул. Григория Кукуевицкого, дом 19) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

320.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Об'єднання збуту 

"Тверьнафтопродукт" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



636 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

"Сбытовое объединение 

"Тверьнефтепродукт"). Відомості згідно 

з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1026900510647,  

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6905041501. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 170100, Тверська область, м. Твер, 

вул. Новоторзька, 6 (РФ, 170100, 

Тверская область, г. Тверь,           

ул. Новоторжская, 6) 

 

321.  Відкрите акціонерне товариство "Совхоз 

"Червишевський" (Открытое 

акционерное общество "Совхоз 

"Червишевский"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1027200789142, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7224019466.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 625519, Тюменська область, 

Тюменський район, с. Червишево,    

вул. Радянська, 81 (РФ, 625519, 

Тюменская область, Тюменский район, 

с. Червишево, ул. Советская, 81) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



637 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

322.  Акціонерне товариство "Група 

страхових компаній "Югорія" 

(Акционерное общество "Группа 

страховых компаний "Югория"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1048600005728, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 8601023568. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 628011, Ханти-Мансійський 

автономний округ – Югра,             

м. Ханти-Мансійськ,                 

вул. Комсомольська, 61 (РФ, 628011, 

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Ханты-Мансийск,           

ул. Комсомольская, 61) 

 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій;  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

323.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Сургутмеблі"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Сургутмебель").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1028601679688, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 8617013396.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 628450, Ханти-Мансійський 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



638 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

автономний округ – Югра, Сургутський 

район, смт Барсово, територія Східна 

промислова, 1, 2 (РФ, 628450, 

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Сургутский район,            

пгт Барсово, территория Восточная       

промышленная, 1, 2) 

 

324.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром інформ" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром информ"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1097746469303, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7727696104. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 117447, м. Москва, вул. Велика 

Черьомушкінська, буд. 13, будова 3 (РФ, 

117447, г. Москва, ул. Большая 

Черёмушкинская, дом 13, строение 3) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

325.  Акціонерне товариство "Ямалгазінвест"  

(Акционерное общество 

"Ямалгазинвест"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1027700154261,  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



639 
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 – 7728149400.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 108810, м. Москва, поселення 

Сосенське, селище Газопровід, буд. 101, 

корпус 4, приміщення 223 (РФ, 108810, 

г. Москва, поселение Сосенское, поселок 

Газопровод, дом 101, корпус 4, 

помещение 223) 

 

326.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Лазурна"  (Общество 

с ограниченной ответственностью 

"Лазурная").  Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1132367004989,  

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2319070831.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 354024, Краснодарський край,      

м. Сочі, проспект Курортний 

(Хостинський район), 103 (РФ, 354024, 

Краснодарский край, г. Сочи, проспект 

Курортный (Хостинский район), 103) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

327.  "Роснафта трейд лімітед" (ROSNEFT 

TRADE LIMITED), основний державний 

реєстраційний номер – С122790,  

податковий номер – НЕ122790. 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



640 
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: 

2001, Кіпр, м. Лейкосія, вул. Есперідес, 

буд. 5, 3 поверх (Esperidon, Esperides 

Building, 5, 3 floor) 

 

328.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром 

газонафтопродукт холдинг" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Газпром газонефтепродукт холдинг"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1113926004422, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 3906229324. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 194044, м. Санкт-Петербург, 

проспект Великий Сампсоніївський,   

буд. 60, літер А, приміщення 2-Н № 642, 

643 (РФ, 194044, г. Санкт-Петербург, 

проспект Большой Сампсониевский,   

дом 60, литер А, помещение 2-Н       

№ 642, 643) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

329.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром Видобування 

Іркутськ" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром Добыча 

Иркутск"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



641 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1073812008731, ідентифікаційний номер 

платника податків – 3812100646. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 664011, Іркутська область,          

м. Іркутськ, вул. Нижня Набережна, 14 

(РФ, 664011, Иркутская область,        

г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14) 

 

330.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром Видобування 

Краснодар" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром Добыча 

Краснодар"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1022301190471, ідентифікаційний номер 

платника податків – 2308065678. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 350063, Краснодарський край,      

м. Краснодар, вул. Кубанська 

Набережна, буд. 62 (РФ, 350063, 

Краснодарский край, г. Краснодар,     

ул. Кубанская Набережная, дом 62) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

331.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром 

Геологорозвідка" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



642 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

"Газпром Геологоразведка"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1042401809560, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2460066149. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 625000, Тюменська область,       

м. Тюмень, вул. Герцена, 70 (РФ, 625000, 

Тюменская область, г. Тюмень,        

ул. Герцена, 70) 

 

332.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром Видобування 

Кузнецьк" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром Добыча 

Кузнецк"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1024201465551, ідентифікаційний номер 

платника податків – 4216000032. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 650000, Кемеровська область – 

Кузбас, м. Кемерово, проспект 

Радянський, буд. 32, приміщення 46 (РФ, 

650000, Кемеровская область – Кузбасс, 

г. Кемерово, проспект Советский,     

дом 32, помещение 46) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



643 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

333.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром Видобування 

Надим" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром Добыча 

Надым"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1028900578080,  ідентифікаційний 

номер платників податків – 8903019871.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 629736, Ямало-Ненецький 

автономний округ, м. Надим,        

вул. Звєрєва, 1 (РФ, 629736, 

Ямало-Ненецкий автономный округ,    

г. Надым, ул. Зверева, 1) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

334.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром Видобування 

Ноябрьськ" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром Добыча 

Ноябрьск"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1028900706647, ідентифікаційний номер 

платників податків – 8905026850.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 629806, Ямало-Ненецький 

автономний округ, м. Ноябрськ,      

вул. Республіки, буд. 20 (РФ, 629806, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



644 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

Ямало-Ненецкий автономный округ,     

г. Ноябрьск, ул. Республики, дом 20) 

 

335.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром Видобування  

Уренгой"  (Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром Добыча 

Уренгой"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1028900628932,  ідентифікаційний 

номер платників податків – 8904034784. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 629307, Ямало-Ненецький 

автономний округ, м. Новий Уренгой, 

вул. Залізнична, буд. 8 (РФ, 629307, 

Ямало-Ненецкий автономный округ,    

г. Новый Уренгой,  

ул. Железнодорожная, дом 8) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

336.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром Видобування 

Ямбург"  (Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром Добыча 

Ямбург"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1028900624576,  ідентифікаційний 

номер платників податків – 8904034777.  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



645 
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, 629306, Ямало-Ненецький 

автономний округ, м. Новий Уренгой, 

вул. Геологорозвідників, 9 (РФ, 629306, 

Ямало-Ненецкий автономный округ,   

г. Новый Уренгой,                   

ул. Геологоразведчиков, 9) 

 

337.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром Енерго" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром Энерго"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027739841370, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7736186950. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 119311, м. Москва, вул. 

Будівельників, 8, 1 (РФ, 119311,        

г. Москва, ул. Строителей, 8, 1) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

338.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром Газнагляд" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром Газнадзор"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027700528019, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



646 
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 – 7740000051. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 117418, м. Москва,               

вул. Новочерьомушкінська, буд. 65 (РФ, 

117418, г. Москва,                   

ул. Новочерёмушкинская, дом 65) 

 

339.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром Газобезпека" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром 

Газобезопасность"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1025000658187, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5003028148. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 108814, м. Москва, поселення 

Сосенське, селище Газопровід, буд. 101, 

корпус 5 (РФ, 108814, г. Москва, 

поселение Сосенское, поселок 

Газопровод, дом 101, корпус 5) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

340.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром Капітал"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром Капитал").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



647 
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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 

 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1087746212388,  

ідентифікаційний номер платників 

податків – 7726588547.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 194044, м. Санкт-Петербург, 

проспект Великий Сампсоніївський,   

буд. 60, літер А, приміщення 2-9Н,   

кімн. 1061 (РФ, 194044,                 

г. Санкт-Петербург, проспект Большой 

Сампсониевский, дом 60, литер А, 

помещение 2-9Н, ком. 1061) 

 

341.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром 

Комплектація" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Газпром Комплектация"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1027700501113,  

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7740000044. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 196105, м. Санкт-Петербург, 

проспект Московський, буд. 139,   

корпус 1, будова 1, приміщення 1-Н   

(ч.п. 231) (РФ, 196105,                

г. Санкт-Петербург, проспект 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

Московский, дом 139, корпус 1, 

строение 1, помещение 1-Н (ч.п. 231) 

 

342.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром 

Міжрегіонгаз"  (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Газпром Межрегионгаз"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1025000653930, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5003021311. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 197110, м. Санкт-Петербург, вул. 

Адмірала Лазарєва, буд. 24, літер А (РФ, 

197110, г. Санкт-Петербург,          

ул. Адмирала Лазарева, дом 24, литер А) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

343.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром переробка" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром 

переработка"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1071102001651, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 1102054991. 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 194044, м. Санкт-Петербург,     

вул. Смолячкова, 6, корпус 1, будова 1, 

офіс 901 (РФ, 194044,                 

г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, 6, 

корпус 1, строение 1, офис 901) 

 

344.  Акціонерне товариство "Газпром 

промгаз" (Акционерное общество 

"Газпром промгаз"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1027700174061, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7734034550. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 117630, м. Москва, Муніципальний 

округ Обручевський, вул. Обручевська, 

буд. 27, к. 2, приміщення 602 (РФ, 

117630, г. Москва, Муниципальный 

округ Обручевский, ул. Обручева,    

дом 27, к. 2, помещение 602) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

345.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром персонал"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром персонал").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

реєстраційний номер – 5117746041860,  

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7728794168. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 117420, м. Москва, вул. Намьоткіна, 

буд. 16 (РФ, 117420, г. Москва,        

ул. Намёткина, дом 16) 

 

346.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром Міжнародні 

Проекти" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром 

Международные проекты"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1023801016887, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 3808069915. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 196128, м. Санкт-Петербург,      

вул. Варшавська, буд. 3, корпус 2,  

літер А (РФ, 196128, г. Санкт-Петербург, 

ул. Варшавская, дом 3, корпус 2,     

литер А) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

347.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром Соцінвест" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром 

Социнвест"). Відомості згідно з Єдиним 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1037700253470, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7736077414. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 197022, м. Санкт-Петербург, 

Аптекарська набережна, буд. 20, літер А, 

поверх 4 (РФ, 197022,                 

г. Санкт-Петербург, Аптекарская 

набережная, дом 20, литер А, этаж 4) 

 

348.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром Телеком" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром Телеком"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027739411457, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7740000020. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 117420, м. Москва, вул. Намьоткіна, 

буд. 16 (РФ, 117420, г. Москва,         

ул. Намёткина, дом 16) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

349.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром Трансгаз 

Казань"  (Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром Трансгаз 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

Казань").  Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1021603624921,  ідентифікаційний 

номер платника податків – 1600000036.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 420073, Республіка Татарстан,     

м. Казань, вул. Аделя Кутуя, 41 (РФ, 

420073, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Аделя Кутуя, 41) 

 

350.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром Трансгаз 

Краснодар" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром Трансгаз 

Краснодар"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1072308003063, ідентифікаційний номер 

платника податків – 2308128945. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 350051, Краснодарський край,      

м. Краснодар, вул. ім. Дзержинського, 

дом 36 (РФ, 350051, Краснодарский 

край, г. Краснодар,                   

ул. им. Дзержинского, буд. 36) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

351.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром трансгаз 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

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 

 

Махачкала" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром трансгаз 

Махачкала"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1020502628486, ідентифікаційний номер 

платника податків – 0500000136. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 367030, Республіка Дагестан,      

м. Махачкала, тупик 3-й Хаджи Булача, 

буд. 13 (РФ, 367030, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, тупик 3-й Хаджи 

Булача, дом 13) 

 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

352.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром Трансгаз 

Нижній Новгород"  (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Газпром Трансгаз Нижний Новгород"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1025203016332,  

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5260080007.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 603950, Нижньогородська область, 

м. Нижній Новгород, вул. Звездинка, 11 

(РФ, 603000, Нижегородская область,     

г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

 

353.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром Трансгаз 

Самара" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром Трансгаз 

Самара"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1026300956505, ідентифікаційний номер 

платника податків – 6315000291. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 443068, Самарська область,          

м. Самара, вул. Ново-Садова, 106 А, 

будова 1 (РФ, 443068, Самарская 

область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 

106 А, строение 1) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

354.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром Трансгаз 

Санкт-Петербург"  (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Газпром Трансгаз Санкт-Петербург"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027804862755,  

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7805018099.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 196128, м. Санкт-Петербург, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

Муніципальний округ Московська 

застава, вул. Варшавська, буд. 3, к. 2, 

літер Б (РФ, 196128,                 

г. Санкт-Петербург, Муниципальный 

округ Московская застава,             

ул. Варшавская, дом 3, к. 2, литер Б) 

 

355.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром Трансгаз 

Саратов"  (Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром Трансгаз 

Саратов").  Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1026403049815,  ідентифікаційний 

номер платника податків – 6453010110.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 410052, Саратовська область,       

м. Саратов, проспект ім. 50 років 

Жовтня, буд. 118А, будова 1 (РФ, 

410052, Саратовская область, г. Саратов, 

проспект им. 50 лет Октября, дом 118А, 

строение 1) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

356.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром Трансгаз 

Ставрополь"  (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Газпром Трансгаз Ставрополь").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1022601940613,  

ідентифікаціний номер платника 

податків – 2636032629.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 355035, Ставропольський край,     

м. Ставрополь, проспект Октябрської 

революції, буд. 6 (РФ, 355035, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

проспект Октябрьской революции,         

дом 6) 

 

357.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром Трансгаз 

Сургут"  (Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром Трансгаз 

Сургут"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1028601679314,  ідентифікаційний 

номер платника податків – 8617002073.  

Місце знаходження юридичної особи: 

РФ, 628408, Ханти-Мансійський 

автономний округ – Югра, м. Сургут, 

вул. Університетська, буд. 1 (РФ, 

628408, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Сургут,  

ул. Университетская, дом 1) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

358.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром Трансгаз 

Томськ"  (Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром Трансгаз 

Томск"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1027000862954,  ідентифікаційний 

номер платника податків – 7017005289.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 634029, Томська область, м. Томськ, 

проспект Фрунзе, 9 (РФ, 634029, 

Томская область, г. Томск, проспект 

Фрунзе, 9) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

359.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром Трансгаз 

Уфа"  (Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром Трансгаз 

Уфа"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1020202861821,  ідентифікаційний 

номер платника податків – 0276053659.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 450054, Республіка Башкортостан, 

м. Уфа, вул. Ріхарда Зорге, 59 (РФ, 

450054, Республика Башкортостан,      

г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 59) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

 

360.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром Трансгаз 

Ухта"  (Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром Трансгаз 

Ухта").  Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1021100731190,  ідентифікаційний 

номер платника податків – 1102024468.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 169300, Республіка Комі, м. Ухта, 

набережна Газовиків, буд. 10/1 (РФ, 

169300, Республика Коми, г. Ухта, 

набережная Газовиков, дом 10/1) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

361.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром Трансгаз 

Волгоград"  (Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром Трансгаз 

Волгоград"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1023403849182,  ідентифікаційний 

номер платника податків – 3445042160.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 400074, Волгоградська область,    

м. Волгоград, вул. Робітничо-Селянська, 

буд. 58 (РФ, 400074, Волгоградская 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



659 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

область, г. Волгоград,                

ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58) 

 

362.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром Трансгаз 

Югорськ"  (Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром Трансгаз 

Югорск").  Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1028601843918,  ідентифікаційний 

номер платника податків – 8622000931.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 628260, Ханти-Мансійський 

автономний округ – Югра, м. Югорськ, 

вул. Миру, 15 (РФ, 628260, 

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

363.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром Центремонт"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром 

Центремонт"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1085050006766, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5050073540. 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



660 
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, 141112, Московська область,       

м. Щолково, вул. Московська, буд. 1 

(РФ, 141112, Московская область,           

г. Щелково, ул. Московская, дом 1) 

 

364.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Науково-дослідний 

інститут економіки та організації 

управління в газовій промисловості" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Научно-исследовательский институт 

экономики и организации управления в 

газовой промышленности"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1027739345842, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7701022125. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 119311, м. Москва,              

вул. Будівельників, буд. 8, корпус 1, 

кімн. 400 (РФ, 119311, г. Москва,      

ул. Строителей, дом 8, корпус 1,      

ком. 400) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

365.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Науково-дослідний 

інститут природних газів та газових 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

Три роки 



661 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

технологій – Газпром Вніігаз" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Научно-исследовательский институт 

природных газов и газовых технологий – 

Газпром Вниигаз"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1025000651598, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5003028155. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 142717, Московська область,       

м. Видне, селище Розвилка, проїзд 

Проектуємий № 5537, володіння 15, 

будівля 1 (РФ, 142717, Московская 

область, г. Видное, поселок Развилка, 

проезд Проектируемый № 5537, 

владение 15, строение 1) 

 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

366.  Акціонерне товариство "Швабе" 

(Акционерное общество "Швабе"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1107746256727, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7717671799. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 129366, м. Москва, проспект Миру, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



662 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

буд. 176 (РФ, 129366, г. Москва, 

проспект Мира, дом 176) 

 

367.  Акціонерне товариство 

"Науково-виробниче об'єднання "Сплав" 

імені О.М. Ганичева (Акционерное 

общество "Научно-производственное 

объединение "Сплав" имени         

А.Н. Ганичева). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1127154020311, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7105515987. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

РФ, 300004, Тульська область, м. Тула, 

вул. Щегловська Засека, 33 (РФ, 300004, 

Тульская область, г. Тула,            

ул. Щегловская Засека, 33) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

368.  Акціонерне товариство 

"Зовнішньоекономічне об'єднання 

"Станкоімпорт"  (Акционерное 

общество "Внешнеэкономическое 

объединение "Станкоимпорт"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1047728029051, 

ідентифікаційний номер платника 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



663 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

податків – 7728309982. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 129110, м. Москва, вул. 

Гіляровського, буд. 65, будова 1, 

приміщення IV, кімн. 1 (РФ, 129110,     

г. Москва, ул. Гиляровского, дом 65, 

строение 1, помещение IV, ком. 1) 

 

369.  Акціонерне товариство "Сібер" 

(Акционерное общество "Сибер"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1137746355405, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7704833788. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 119048, м. Москва, вул. Усачова, 24 

(РФ, 119048, г. Москва, ул. Усачева, 24) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

370.  Акціонерне товариство "Центральне 

конструкторське бюро спеціальних 

радіометеріалів"  (Акционерное 

общество "Центральное 

конструкторское бюро специальных 

радиоматериалов"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1077746102060, 

ідентифікаційний номер платника 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



664 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

податків – 7722599844. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 117587, м. Москва, Варшавське 

шосе, буд. 125Б (РФ, 117587, г. Москва, 

Варшавское шоссе, дом 125Б) 

 

371.  Акціонерне товариство "Ульянівський 

державний проєктно-конструкторський 

інститут авіаційної промисловості" 

(Акционерное общество "Ульяновский 

государственный 

проектно-конструкторский институт 

авиационной промышленности"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 10273015884353, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7328046337. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 432057, Ульяновська область,     

м. Ульяновськ, вул. Лікаря Михайлова, 

34 (РФ, 432057, Ульяновская область,   

г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 34) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

372.  Акціонерне товариство "Об'єднана 

двигунобудівна корпорація" 

(Акционерное общество "Объединенная 

двигателестроительная корпорация"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



665 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1107746081717, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7731644035. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 105118, м. Москва, проспект 

Будьонного, буд. 16 (РФ, 105118,       

г. Москва, проспект Будённого, дом 16) 

 

373.  Акціонерне товариство "РТ-Охорона" 

(Акционерное общество "РТ-Охрана"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1107746577652, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7704759968. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 119048, м. Москва, вул. Усачова, 

буд. 24 (РФ, 119048, г. Москва,        

ул. Усачева, дом 24) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

374.  Акціонерне товариство "НВО 

"Високоточні комплекси" (Акционерное 

общество "НПО "Высокоточные 

комплексы"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1097746068012, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7704721192. 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



666 
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, 119019, м. Москва, Гоголівський 

бульвар, 21, будова 1 (РФ, 119019,      

г. Москва, Гоголевский бульвар, 21, 

строение 1) 

 

375.  Акціонерне товариство "Калинівський 

хімічний завод" (Акционерное общество 

"Калиновский химический завод"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1026601326597, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6621001262. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 624186, Свердловська область, 

Нев'янський район, селище Калиново, 

вул. Леніна, 8 (РФ, 624186, 

Свердловская область, Невьянский 

район, поселок Калиново, ул. Ленина, 8) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

376.  Акціонерне товариство "Новов'ятський 

механічний завод" (Акционерное 

общество "Нововятский механический 

завод"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1034316578702, ідентифікаційний номер 

платника податків – 4345029953. 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 610008, Кіровська область, м. Кіров, 

вул. Радянська, буд. 51/2 (РФ, 610008, 

Кировская область, г. Киров,          

ул. Советская, дом 51/2) 

 

377.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "РТ-Глобальні 

ресурси" (Общество с ограниченной 

ответственностью "РТ-Глобальные 

Ресурсы"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1137746198930, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7708784387. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 115054, м. Москва, Павелецька 

площа, буд. 2, будова 2 (РФ, 115054,    

г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2, 

строение 2) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

378.  Акціонерне товариство "РТ-Авто" 

(Акционерное общество "РТ-Авто"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1107746247850, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7709851082. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

РФ, 109004, м. Москва, пров. 

Тетеринський, буд. 12, будова 2,   

поверх 1, приміщення IV, кімн. 2 (РФ, 

109004, г. Москва, переулок 

Тетеринский, дом 12, строение 2, этаж 1, 

помещение IV, ком. 2) 

 

379.  Акціонерне товариство "Російська 

електроніка"  (Акционерное общество 

"Российская электроника"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1027739000475, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7710277994. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 127299, м. Москва, вул. Верейська, 

буд. 29, будова 141, каб. 322 (РФ, 

121357, г. Москва, ул. Верейская,      

дом 29, строение 141, каб. 322) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

380.  Акціонерне товариство "Новосибірський 

завод напівпровідникових приладів 

Схід" (Акционерное общество 

"Новосибирский завод 

полупроводниковых приборов Восток"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1115476167180, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5402546039. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 630082, Новосибірська область,    

м. Новосибірськ, вул. Дачна, буд. 60 

(РФ, 630082, Новосибирская область,    

г. Новосибирск, ул. Дачная, дом 60) 

 

381.  Акціонерне товариство "Новосибірське 

виробниче об'єднання "Луч"  

(Акционерное общество "Новосибирское 

производственное объединение "Луч"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1115476080610, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5404441240. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 630108, Новосибірська область,     

м. Новосибірськ, вул. Станційна, буд. 32 

(РФ, 630108, Новосибирская область,   

г. Новосибирск, ул. Станционная,      

дом 32) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

382.  Акціонерне товариство "Ново-вятка"  

(Акционерное общество "Ново-вятка"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1034316578680, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 4345029946. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 61008, Кіровська область, м. Кіров, 

вул. Радянська, буд. 51/2 (РФ, 61008, 

Кировская область, г. Киров,          

ул. Советская, дом 51/2) 

 

383.  Акціонерне товариство "РТ-Хімічні 

технології та композиційні матеріали" 

(Акционерное общество 

"РТ-Химические технологии и 

композиционные материалы"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1097746269785, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7734613934. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 123298, м. Москва, Муніципальний 

округ Котловка,  вул. Крижановського, 

буд. 29, к. 6 (РФ, 117218, г. Москва, 

Муниципальный округ Котловка,      

ул. Крижановского, дом 29, к. 6) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

384.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Трансойл" (Общество 

с ограниченной ответственностью 

"Трансойл"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1037835069986, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7816228080. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 197046, м. Санкт-Петербург, 

Петроградська набережна, буд. 18, літер 

А, приміщення 309 (РФ, 197046,     

г. Санкт-Петербург, Петроградская 

набережная, дом 18, литер А,    

помещение 309) 

 

385.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Інститут з 

проєктування підприємств 

нафтопереробної та нафтохімічної 

промисловості"  (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Институт по проектированию 

предприятий нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1057803105755, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7810327462. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 196084, м. Санкт-Петербург, 

Муніципальний округ Московська 

застава, набережна Обводного каналу, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



672 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

буд. 94, літер А (РФ, 196084,          

г. Санкт-Петербург, Муниципальный 

округ Московская застава, набережная 

Обводного канала, дом 94, литер А) 

 

386.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Калінінграднафтопродукт" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Калининграднефтепродукт"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1023900589240, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 3900000136. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 236022, Калінінградська область,    

м. Калінінград, вул. Комсомольська, 22Б 

(РФ, 236022, Калининградская область, 

г. Калининград, ул. Комсомольская, 22Б) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

387.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Медіа-Інвест" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Медиа-Инвест"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1077762407580, 

ідентифікаційний номер платника 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

податків – 7704667322. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 107045, м. Москва, провулок 

Ананьєвський, буд. 5, будова 3, 

приміщення 18 (РФ, 107045, г. Москва, 

переулок Ананьевский, дом 5,   

строение 3, помещение 18) 

 

388.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Новгороднафтопродукт"  (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Новгороднефтепродукт"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1025300788644, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5321059365. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 173002, Новгородська область,     

м. Великий Новгород, вул. Германа, 20 

(РФ, 173015, Новгородская область,     

г. Великий Новгород, ул. Германа, 20) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

389.  Публічне акціонерне товариство 

"Нафтова Компанія "Лукойл"  

(Публичное акционерное общество 

"Нефтяная Компания "Лукойл"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

1) запобігання виведенню капіталів за межі України;         

2) 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 

 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027700035769,  

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7708004767. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 101000, м. Москва, бульвар 

Сретенський, 11 (РФ, 101000, г. Москва, 

бульвар Сретенский, 11) 

 

390.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Виробниче об'єднання 

"Кіришнафтооргсинтез" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Производственное объединение 

"Киришнефтеоргсинтез"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1024701478735, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 4708007089. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 187110, Ленінградська область, 

Кіриський район, м. Кіриші, шосе 

Ентузіастів, 1 (РФ, 187110, 

Ленинградская область, Киришский 

район, г. Кириши, шоссе     

Энтузиастов, 1) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

391.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Кіришіавтосервіс" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Три роки 



675 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Киришиавтосервис"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1057807804064, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7840016802. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 197046, м. Санкт-Петербург, вул. 

Мала Посадська, буд. 28/2, будова 1, 

приміщення 1Н, офіс 212 (РФ, 197046,  

г. Санкт-Петербург, ул. Малая 

Посадская, дом 28/2, строение 1, 

помещение 1Н, офис 212) 

 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

392.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром Інвест" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром Инвест"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1077847507759, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7810483334. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 196210, м. Санкт-Петербург,     

вул. Стартова, буд. 6, літер Д (РФ, 

196210, г. Санкт-Петербург,          

ул. Стартовая, дом 6, литер Д) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



676 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

 

393.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Промінвест" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Проминвест"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027739228857, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7705422452. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 119435, м. Москва, провулок 

Великий Саввинський, 2-4-6, будова 14 

(РФ, 119435, г. Москва, переулок 

Большой Саввинский, 2-4-6,    

строение 14) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

394.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Карст"  (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Карст"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1037800012711, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7801106690. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 194356, м. Санкт-Петербург, просп. 

Енгельса, буд. 132, корпус 1, літер А, 

приміщення 4Н, офіс 4.6 (РФ, 194356,  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



677 
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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 

 

г. Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 

дом 132, корпус 1, литер А,    

помещение 4Н, офис 4.6) 

 

395.  Акціонерне товариство 

"РТ-Станкоінструмент"  (Акционерное 

общество "РТ-Станкоинструмент"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1097746559020, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7702715348. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 129110, м. Москва,              

вул. Гіляровського, 65, будова 1 (РФ, 

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, 65, 

строение 1) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

396.  Акціонерне товариство "РТ-Будівельні 

технології"  (Акционерное общество 

"РТ-Строительные технологии"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1097746324400, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7704727853. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 119048, м. Москва, вул. Усачова, 

буд. 24 (РФ, 119048, г. Москва,       

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



678 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

ул. Усачёва, дом 24) 

 

397.  Акціонерне товариство 

"Науково-виробничий концерн 

"Технології машинобудування"  

(Акционерное общество 

"Научно-производственный концерн 

"Технологии машиностроения"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1117746260477, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7743813961. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 115184, м. Москва, вул. Велика 

Татарська, буд. 35, будівля 5, офіс 728 

(РФ, 115184, г. Москва, ул. Большая 

Татарская, дом 35, строение 5,       

офис 728) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

398.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Ачим Девелопмент"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Ачим Девелопмент"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1148904001971, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 8904075533. 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 629303, Ямало-Ненецький 

автономний округ, м. Новий Уренгой, 

вул. імені Захаренкова В.С., буд. 11 (РФ, 

629303, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Новый Уренгой, ул. имени 

Захаренкова В.С., дом 11) 

 

399.  Акціонерне товариство "Дружба" 

(Акционерное общество "Дружба"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1025003747317, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5030019801. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 143397, м. Москва, поселення 

Первомайське, село Рогозинино (РФ, 

143397, г. Москва, поселение 

Первомайское, деревня Рогозинино) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

400.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "РТ-Інформ" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "РТ-Информ"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1127746501190, 

ідентифікаційний номер платника 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) 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 

 

податків – 7704810710. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 119435, м. Москва, Саввинська 

набережна, буд. 23, будова 2, кімн. 613 

(РФ, 119435, г. Москва, Саввинская 

набережная, дом 23, строение 2,  

ком. 613) 

 

401.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"РТ-енергоефективність"  (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"РТ-энергоэффективность"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1107746755258, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7729663922. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 119415, м. Москва, вул. Удальцова, 

буд. 1А (РФ, 119415, г. Москва,       

ул. Удальцова, дом 1А) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

402.  Акціонерне товариство "Дальтрансгаз". 

(Акционерное общество 

"Дальтрансгаз"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1032700295650, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6500000930. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 680509, Хабаровський край, 

Хабаровський район, село Ільїнка,   

вул. Сонячна, 1 (РФ, 680509, 

Хабаровский край, Хабаровский район, 

село Ильинка, ул. Солнечная, 1) 

 

403.  Акціонерне товариство "Газпром 

Побутові системи" (Акционерное 

общество "Газпром Бытовые системы"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027700008390, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7709014944. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 195027, м. Санкт-Петербург,  

проспект Металістів, буд. 7, літер А, 

офіс 212 (РФ, 195027,  

г. Санкт-Петербург,  

проспект Металлистов, дом 7, литер А, 

офис 212) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

404.  Акціонерне товариство "Технодинаміка"  

(Акционерное общество 

"Технодинамика"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



682 
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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 

 

основний державний реєстраційний 

номер – 1037719005873, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7719265496. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 115184, м. Москва, вул. Велика 

Татарська, буд. 35, будова 5 (РФ, 115184, 

г. Москва, ул. Большая Татарская,    

дом 35, строение 5) 

 

405.  Акціонерне товариство "Акціонерний 

комерційний банк "Новікомбанк"  

(Акционерное общество "Акционерный 

коммерческий банк "Новикомбанк"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027739075891, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7706196340. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 119180, м. Москва, вул. Велика 

Полянка, буд. 50/1, будова 1 (РФ, 

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, 

дом 50/1, строение 1) 

 

1) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову 

допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування 

через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних 

паперів) 

Три роки 

406.  Акціонерне товариство 

"Науково-виробниче об'єднання 

"Оптика" (Акционерное общество 

"Научно-производственное объединение 

"Оптика"). Відомості згідно з Єдиним 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



683 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1127746188536, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7715909132. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 121099, м. Москва, площа 

Смоленська, буд. 3, поверх 7, 

приміщення 1, кімн. 57 (РФ, 121099,   

г. Москва, площадь Смоленская, дом 3, 

этаж 7, помещение 1, ком. 57) 

 

407.  Акціонерне товариство "Московський 

машинобудівний експериментальний 

завод – "Композиційні технології"  

(Акционерное общество "Московский 

машиностроительный 

экспериментальный завод – 

"Композиционные технологии"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1037714019815, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7714303050. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 123290, м. Москва, тупик 1-й 

Магістральний, буд. 5А, поверх 1, 

приміщення 1 (РФ, 123290, г. Москва, 

тупик 1-й Магистральный, дом 5А,   

этаж 1, помещение 1) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



684 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

 

408.  Акціонерне товариство "Концерн 

"Оріон"  (Акционерное общество 

"Концерн "Орион"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1097746470194, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7704731673. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 119435, м. Москва, вул. Мала 

Пироговська, буд. 18, будова 1 (РФ, 

119435, г. Москва, ул. Малая 

Пироговская, дом 18, строение 1) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

409.  Відкрите акціонерне товариство 

"Машинобудівний завод "Маяк" 

(Открытое акционерное общество 

"Машиностроительный завод "Маяк"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027700319954, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7719024042. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 105318, м. Москва,              

вул. Ібрагімова, 31 (РФ, 105318,  

г. Москва, ул. Ибрагимова, 31) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



685 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

410.  Акціонерне товариство              

"90 експериментальний завод" 

(Акционерное общество             

"90 экспериментальный завод"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1075030001023, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5030056754. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 143396, м. Москва, поселення 

Первомайське, селище Птичне,        

вул. Центральна, буд. 103 (РФ, 143396,      

г. Москва, поселение Первомайское, 

поселок Птичное, ул. Центральная,    

дом 103) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

411.  Акціонерне товариство 

"Конструкторське бюро 

приладобудування ім. академіка      

А.Г. Шипунова"  (Акционерное 

общество "Конструкторское бюро 

приборостроения им. академика      

А.Г. Шипунова"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1117154036911, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7105514574. 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



686 
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, 300004, Тульська область, м. Тула, 

вул. Щегловська Засека, 59 (РФ, 300004, 

Тульская область, г. Тула,            

ул. Щегловская Засека, 59) 

 

412.  Акціонерне товариство "Концерн 

радіоелектронні технології" 

(Акционерное общество "Концерн 

радиоэлектронные технологии"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1097746084666, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7703695246. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 109240, м. Москва, вул. Гончарна, 

буд. 20/1, 1 (РФ, 109240, г. Москва,    

ул. Гончарная, дом 20/1, 1) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

413.  Чем Вінгз Ейрлейнз  (CHAM WINGS 

AIRLINES / SHAM WING AIRLINES / 

AJNEHAT AL SHAM / AL-SHAM 

WINGS). Реєстраційний номер: 14683. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

1620 Таль-Курді, Адра, Дамаск, Сирія 

  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

414.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Інстар Лоджистік"  

(Общество с ограниченной 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

Три роки 



687 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

ответственностью "Инстар Лоджистик"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027739429981, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7714136948. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 107023, м. Москва,              

вул. Електрозаводська, буд. 20, будова 7, 

офіс 102В (РФ, 107023, г. Москва,     

ул. Электрозаводская, дом 20,    

строение 7, офис 102В) 

 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

415.  Акціонерне товариство "Митищинський 

машинобудівний завод" (Акционерное 

общество "Мытищинский 

машиностроительный завод"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1095029003860, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5029126076. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 141009, Московська область,       

м. Митищі, вул. Колонцова, 4 (РФ, 

141009, Московская обл., г. Мытищи,    

ул. Колонцова, 4) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

416.  Акціонерне товариство 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи Три роки 



688 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

"Науково-дослідний Інститут 

приладобудування ім. В. В. Тихомірова"  

(Акционерное общество 

"Научно-исследовательский Институт 

приборостроения                    

им. В. В. Тихомирова"). Відомості згідно 

з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1025001627859, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5013045054. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 140180, Московска область,        

м. Жуковський, вул. Гагаріна, буд. 3 

(РФ, 140180, Московская область,      

г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 3) 

 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

417.  Акціонерне товариство "Концерн 

"Калашнікова"  (Акционерное 

общество "Концерн "Калашникова"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1111832003018, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 1832090230. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 426006, Удмуртська Республіка,    

м. Іжевськ, проїзд ім. Дерябіна,      

буд. 2/193, приміщення 78 (РФ, 426006, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

проезд им. Дерябина, дом 2/193, 

помещение 78) 

 

418.  Акціонерне товариство "Група Компаній 

"Ренова"  (Акционерное общество 

"Группа Компаний "Ренова"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1047796880548, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7727526670. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ,  117452, м. Москва, Балаклавський 

проспект, буд. 28В, будова А, 

приміщення 13, поверх 2 (РФ,  117452, 

г. Москва, Балаклавский проспект,    

дом 28В, строение А, помещение 13, 

этаж 2) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

419.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Компанія 

"Газ-Альянс"  (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Компания "Газ-Альянс"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1142311010885, 

ідентифікаційний номер платника 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

податків – 2311176089. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 603003, Нижньогородська область, 

м. Нижній Новгород, вул. Свободи,   

буд. 15 (РФ, 603003, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород,        

ул. Свободы, дом 15) 

 

420.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Конкорд Менеджмент 

і Консалтинг" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Конкорд Менеджмент и Консалтинг"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1037843002515, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7825100880. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 191028, м. Санкт-Петербург,      

вул.  Мохова, буд. 37, літер Б, офіс № 1, 

№ 2 (РФ, 191028, г. Санкт-Петербург,   

ул. Мохова, дом 37, литер Б, офис № 1, 

№ 2) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

421.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Ладога Менеджмент"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Ладога 

Менеджмент"). Відомості згідно з 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1147748143971, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7729442761. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 123112, м. Москва, Пресненська 

набережна, буд. 10, поверх 7, 

приміщення ІІ (РФ, 123112, г. Москва, 

Пресненская набережная, дом 10, этаж 7, 

помещение ІІ) 

 

422.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Зовнішньоекономічне 

об'єднання "Технопромекспорт"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Внешнеэкономическое объединение 

"Технопромэкспорт"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1147746527279, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7704863782. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 119019, м. Москва, вул. Новий 

Арбат, буд. 15, будова 2 (РФ, 119019,    

г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 15, 

строение 2) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

 

423.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпром Буріння"  

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром Бурение"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1028900620319, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5003026493. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 117420, м. Москва,              

вул. Намьоткіна, 12 А (РФ, 117420,    

г. Москва, ул. Намёткина, 12 А) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

424.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "СМТ-К"  (Общество 

с ограниченной ответственностью 

"СМТ-К").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1149102038788, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9102024423. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автономної Республіки Крим,             

м. Сімферополь, вул. Жильцової, буд. 15 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

425.  Публічне акціонерне товариство 

"Мостотрест" (Публичное акционерное 

общество "Мостотрест"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1027739167246, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7701045732. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 121087, м. Москва, вул. Барклая, 6, 

будівля 5 (РФ, 121087, г. Москва,     

ул. Барклая, 6, строение 5) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

426.  Молодіжна автономна некомерційна 

організація "Нічні Вовки" (Молодежная 

некоммерческая автономная 

организация "Ночные Волки"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1037717009846, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7717141880. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 123308, м. Москва, вул. Нижні 

Мневники, буд. 110 (РФ, 123308,       

г. Москва, ул. Нижние Мневники,  

дом 110) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

427.  Акціонерне товариство "Енпіві 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 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 

 

Інжиніринг" (Акционерное общество 

"Энпиви Инжиниринг"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1067746593683, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7707587805. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 115054, м. Москва, провулок 

Строченівський, 5 (РФ, 115054,        

г. Москва, переулок Строченовский, 5) 

 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

428.  Публічне акціонерне товариство 

"Долгопрудненське Науково-виробниче 

підприємство " (Публичное акционерное 

общество "Долгопрудненское 

Научно-производственное 

предприятие"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1025001202544, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5008000322. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 141701, Московська область,       

м. Долгопрудний, площа Собіна, 1 (РФ, 

141701, Московская область,          

г. Долгопрудный, площадь Собина, 1) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

429.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Оборонлогістика" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Оборонлогистика"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1117746641572, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7718857267. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 115172, м. Москва, вул. Гончарна, 

буд. 28 (РФ, 115172, г. Москва,        

ул. Гончарная, дом 28) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

430.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Євро Поліс" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Евро Полис"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1165024055613, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5024166727. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 143409, Московська область, 

Красногорський район, м. Красногорськ, 

вул. Братів Горожанкіних, буд. 2Б, 

приміщення 3.1 (РФ, 143409, 

Московская область, Красногорский 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

район, г. Красногорск, ул. Братьев 

Горожанкиных, дом 2Б, помещение 3.1) 

 

431.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Молот-зброя" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Молот-оружие"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1094307000633, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 4307012765. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 612960, Кіровська область,        

м. Вятські Поляни, вул. Леніна, буд. 135  

(РФ, 612960, Кировская область,        

г. Вятские Поляны, ул. Ленина, дом 135) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

432.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Акваніка" (Общество 

с ограниченной ответственностью 

"Акваника"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1075247000036, ідентифікаційний номер 

платника податків – 5251112051. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 607007, Нижньогородська область, 

м. Кулебаки, с. Саваслейка,          

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

вул. Роднікова, буд. 1/2 (РФ, 607007, 

Нижегородская область, г. Кулебаки,     

с. Саваслейка, ул. Родникова, дом 1/2) 

 

433.  Акціонерне товариство "Інститут 

"Будпроєкт" (Акционерное общество 

"Институт "Стройпроект"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1027810258673, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7826688390. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 196158, м. Санкт-Петербург, 

проспект Дунайський, 13, 2 (РФ, 196158, 

г. Санкт-Петербург, проспект 

Дунайский, 13, 2) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

434.  Акціонерне товариство "ВАД" 

(Акционерное общество "ВАД"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1037804006811, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7802059185. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 160019, Вологодська область,      

м. Вологда, вул. Чернишевського,    

буд. 133 (РФ, 160019, Вологодская 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

область, г. Вологда, ул. Чернышевского, 

дом 133) 

 

435.  Автономна Некомерційна Організація 

"Професійне об'єднання конструкторів 

систем інформатики"  (Автономная 

Некоммерческая Организация 

"Профессиональное объединение 

конструкторов систем информатики"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027739734098, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7702285945. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 129110, м. Москва, проспект Миру, 

буд. 68, будова 1А (РФ, 129110,         

г. Москва, проспект Мира, дом 68, 

строение 1А) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

436.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Байк. В. Центр" 

(Общество з ограниченной 

ответственностью "Байк. В. Центр"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1037739620390, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7703256626. 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



699 
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, 103009, м. Москва, вул. Велика 

Нікітська, буд. 11/4, корпус 3 (РФ, 

103009, г. Москва, ул. Большая 

Никитская, дом 11/4, корпус 3) 

 

437.  Акціонерне товариство "ЗЕСТ" 

(Акционерное общество "ЗЕСТ"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027809190507, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7825672870. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 191124, м. Санкт-Петербург, площа 

Растреллі, буд. 2, літер А  (РФ, 191124, 

г. Санкт-Петербург, площадь Растрелли, 

дом 2, литер А) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

438.  Акціонерне товариство "ВТБ Лізинг"  

(Акционерное общество "ВТБ Лизинг"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1037700259244, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7709378229. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 109147, м. Москва,              

вул. Воронцовська, буд. 43, будова 1 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



700 
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, 109147, г. Москва,              

ул. Воронцовская, дом 43, строение 1) 

  

439.  Акціонерне товариство "ВЕБ 

Інфраструктура" (Акционерное 

общество "ВЭБ Инфраструктура"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027739088410, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7704133578. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 119019, м. Москва, вул. 

Воздвиженська, буд. 7/6, будівля 1, 

поверх 3, приміщення ІІ, кімн. 7 (РФ, 

119019, г. Москва, ул. Воздвиженская, 

дом 7/6, строение 1, этаж 3,  

помещение ІІ, ком. 7) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

440.  Акціонерне товариство "Краслісінвест" 

(Акционерное общество 

"Краслесинвест"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1082468004574, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2460205089. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 660135, Красноярський край,      

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

м. Красноярськ, вул. Молокова,      

буд. 37А, офіс 3-20 (РФ, 660135, 

Красноярский край, г. Красноярск,     

ул. Молокова, дом 37А, офис 3-20) 

 

441.  Акціонерне товариство "Недержавний 

пенсійний фонд Сбербанку" 

(Акционерное общество 

"Негосударственный пенсионный фонд 

Сбербанка"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1147799009160, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7725352740. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

115162, РФ, м. Москва, вул. Шаболовка, 

буд. 31Г (115162, РФ, г. Москва,       

ул. Шаболовка, дом 31Г) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

442.  Акціонерне товариство "Рассвет"  

(Акционерное общество "Рассвет") . 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1024701557726, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 4710004180. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 188285, Ленінградська область, 

Лузький район, село Ретюнь, територія 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) 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 

 

Комплекс, будівля 1 (РФ, 188285, 

Ленинградская область, Лужский район, 

деревня Ретюнь, территория Комплекс, 

строение 1) 

 

443.  Акціонерне товариство 

"Сбербанк-технології" (Акционерное 

общество "Сбербанк-технологии"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1117746533926, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7736632467. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 117105, м. Москва, Новоданилівська 

набережна, 10 (РФ, 117105, г. Москва, 

Новоданиловская набережная, 10) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

444.  Публічне акціонерне товариство 

"СГ-девелопмент" (Публичное 

акционерное общество 

"СГ-девелопмент"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1027739002510, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7706032060. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 115184, м. Москва, Муніципальний 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



703 
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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 

 

округ Замоскворіччя, вул. Велика 

Татарська, буд. 35, будівля 4 (РФ, 

115184, г. Москва, Муниципальный 

округ Замоскворечье, ул. Большая 

Татарская, дом 35, строение 4) 

 

445.  Акціонерне товариство "Кредит Урал 

Банк"  (Акционерное общество "Кредит 

Урал Банк"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1027400000638, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7414006722. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 455044, Челябінська область,      

м. Магнітогорськ, вул. Гагаріна, буд. 17 

(РФ, 455044, Челябинская область,      

г. Магнитогорск, ул. Гагарина, дом 17) 

 

1) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову 

допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування 

через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних 

паперів) 

Три роки 

446.  Акціонерне товариство виробниче 

об'єднання "Ураленергомонтаж" 

(Акционерное общество 

производственное объединение 

"Уралэнергомонтаж"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1026602949163, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6659056609. 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 623704, Свердловська область,     

м. Березовський, вул. Транспортників, 

буд. 50А (РФ, 623704, Свердловская 

область, г. Березовский,              

ул. Транспортников, дом 50А) 

 

447.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Інвестиційна 

компанія зовнішекономбанк ("ВЕБ 

Капітал")" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Инвестиционная 

компания внешэкономбанк ("ВЭБ 

Капитал")". Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1097746831709, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7708710924. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 107078, м. Москва, вул. Маші 

Пориваєвої, буд. 7, будова А (РФ, 

107078, г. Москва, ул. Маши 

Порываевой, дом 7, строение А) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

448.  Акціонерне товариство "ВЕБ-Лізинг" 

(Акционерное общество "ВЭБ-Лизинг"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1037709024781, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7709413138. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 125009, м. Москва,              

вул. Воздвиженка, буд. 10 (РФ, 125009, 

г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10) 

 

449.  Акціонерне товариство "Велічковський 

елеватор"  (Акционерное общество 

"Величковский элеватор"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1022303950360, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2333003442. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 353793, Краснодарський край, 

Калінінський район, станиця  

Старовеличківська, вул. Елеваторна,   

буд. 1 (РФ, 353793, Краснодарский край, 

Калининский район,  

станица  Старовеличковская,  

ул. Элеваторная, дом 1) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

 

Три роки 

450.  Публічне акціонерне товариство "Банк 

ВТБ" (Публичное акционерное общество 

"Банк ВТБ"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1) запобігання виведенню капіталів за межі України 

2) . 

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 

 

1027739609391, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7702070139. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 191144, м. Санкт-Петербург, 

провулок Дегтярний, буд. 11, літер А 

(РФ, 191144, г. Санкт-Петербург, 

переулок Дегтярный, дом 11, литер А) 

 

451.  Акціонерне товариство "Холдинг ВТБ 

капітал" (Акционерное общество 

"Холдинг ВТБ капитал"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1097746344596, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7703701010. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 123112, м. Москва, набережна 

Пресненська, буд. 12, поверх 20,     

місце 20.41Е (РФ, 123112, г. Москва, 

набережная Пресненская, дом 12,    

этаж 20, место 20.41Е) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

452.  Акціонерне товариство "Сбербанк – 

автоматизована система торгів" 

(Акционерное общество "Сбербанк – 

автоматизированная система торгов"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

реєстраційний номер – 1027707000441, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7707308480. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 119435, м. Москва, провулок 

Великий Саввинський, буд. 12, будова 9, 

поверх 1, приміщення І, кімн. 2 (РФ, 

119435, г. Москва, переулок Большой 

Саввинский, дом 12, строение 9, этаж 1, 

помещение І, ком. 2) 

 

453.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Фінансова компанія 

Сбербанку" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Финансовая 

компания Сбербанка"). Відомості згідно 

з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1107746399903, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7736617998. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 119002, м. Москва, провулок Сівцев 

Вражек, буд. 29/16 (РФ, 119002,        

г. Москва, переулок Сивцев Вражек,   

дом 29/16) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

454.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Сєтєлєм Банк"  

(Общество с ограниченной 

1) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову 

допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування 

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 

 

ответственностью "Сетелем Банк"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027739664260, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6452010742. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 125124, м. Москва, вул. Правди,   

буд. 26 (РФ, 125124, г. Москва,        

ул. Правды, дом 26) 

 

через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних 

паперів) 

455.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю Страхова компанія 

"Сбербанк страхування" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

Страховая компания "Сбербанк 

страхование"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1147746683479, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7706810747. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 121170, м. Москва, вул. Поклонна, 

буд. 3, корпус 1, поверх 1, приміщення 3 

(РФ, 121170, г. Москва, ул. Поклонная, 

дом 3, корпус 1, этаж 1, помещение 3) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

456.  Акціонерне товариство "Російський банк 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 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 

 

підтримки малого і середнього 

підприємництва" (Акционерное 

общество "Российский банк поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1027739108649, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7703213534. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 115035, м. Москва,  

вул. Садовницька, буд. 79 (РФ, 115035,      

г. Москва, ул. Садовническая, дом 79) 

 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

457.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Сучасні Технології" 

(Общество с ограниченной 

отвественностью "Современные 

Технологии"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1037708040468, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7708229993. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 115432, м. Москва, проїзд 2-й 

Південнопортовий, буд. 12А, корпус 1, 

будова 6 (РФ, 115432, г. Москва, проезд 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

2-й Южнопортовый, дом 12А, корпус 1, 

строение 6) 

 

458.  Акціонерне товариство "Державний 

спеціалізований Російський 

експортно-імпортний банк" 

(Акционерное общество 

"Государственный специализированный 

Российский экспортно-импортный 

банк"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1027739109133, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7704001959. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 123610, м. Москва, Набережна 

Краснопресненська, буд. 12  (РФ, 

123610, г. Москва, Набережная 

Краснопресненская, дом 12) 

 

1) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову 

допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування 

через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних 

паперів) 

Три роки 

459.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Страховий брокер 

Сбербанку" (Общество с ограниченной 

отвественностью "Страховой брокер 

Сбербанка"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1147746683468, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7706810730. 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 121096, м. Москва, вул. Василіси 

Кожиної, буд. 1, корпус 1, поверх 11, 

кімната 30 (РФ, 121096, г. Москва,     

ул. Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, 

этаж 11, комната 30) 

 

460.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Торговельний дім 

"Агроторг"  (Общество с ограниченной 

ответственностью "Торговый дом 

"Агроторг"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1047796863916, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7704537299. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 119034, м. Москва, провулок 

Гагарінський, буд. 3 (РФ, 119034,       

г. Москва, переулок Гагаринский, дом 3) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

461.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Керуюча компанія 

РФПІ"  (Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая 

компания РФПИ"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1117746429371, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7708740277. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 107996, м. Москва, проспект 

Академіка Сахарова, буд. 9 (РФ, 107996, 

г. Москва, проспект Академика 

Сахарова, дом 9) 

 

462.  Акціонерне товариство "Уманський 

елеватор"  (Акционерное общество 

"Уманский элеватор"). Відомості згідно 

з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1022304292416, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2341000195. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 353740, Краснодарський край, 

Ленінградський район, станиця 

Ленінградська, провулок Елеваторний, 

буд. 1 (РФ, 353740, Краснодарский край, 

Ленинградский район, станица 

Ленинградская, переулок Элеваторный, 

дом 1) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

463.  Публічне акціонерне товариство 

"Уральський завод важкого 

машинобудування"  (Публичное 

акционерное общество "Уральский завод 

тяжелого машиностроения"). Відомості 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1026605620689, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6663005798. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 620012, Свердловська область,    

м. Єкатеринбург, площа 1-ї П'ятирічки 

(РФ, 620012, Свердловская область,     

г. Екатеринбург,  

площадь 1-й Пятилетки) 

 

464.  Закрите акціонерне товариство 

"Тернафтогаз"  (Закрытое акционерное 

общество "Тернефтегаз"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1098911000473, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 8912002715. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 629380, Ямало-Ненецький 

автономний округ, село Красноселькуп, 

територія Промислова зона № 11,     

будова 2 (РФ, 629380, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, село Красноселькуп, 

территория Промышленная зона № 11, 

строение 2) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

465.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Активбізнесконсалт"  

(Общество с огранниченной 

ответственностью 

"Активбизнесконсалт"). Відомості згідно 

з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1137746390572, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7736659589. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 117997, м. Москва, вул. Вавілова, 

буд. 19 (РФ, 117997, г. Москва,        

ул. Вавилова, дом 19) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

466.  Акціонерне товариство 

"Агрокредит-Інформ"  (Акционерное 

общество "Агрокредит-Информ"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1087746334400, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7704681172. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 119034, м. Москва, провулок 

Гагарінський, буд. 3 (РФ, 119034,       

г. Москва, переулок Гагаринский,      

дом 3) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



715 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

467.  Акціонерне товариство "Міжнародна 

керуюча компанія" (Акционерное 

общество "Международная 

управляющая компания"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1027714019772, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7714283773. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 125284, м. Москва, вул. Бігова,   

буд. 13, підвальне приміщення VI, 

будова 5 (РФ, 125284, г. Москва,     

ул. Беговая, дом 13, подвальное 

помещение VI, строение 5) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

468.  Акціонерне товариство "Недержавний 

Пенсійний Фонд "Пенсійний Фонд ВТБ" 

(Акционерное общество 

"Негосударственный Пенсионный Фонд 

"Пенсионный Фонд ВТБ"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1147799014692, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7709445387. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 109147, м. Москва,              

вул. Воронцовська, буд. 43, будова 1 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



716 
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, 109147, г. Москва,              

ул. Воронцовская, дом 43, строение 1) 

 

469.  Акціонерне товариство "Альбаський 

елеватор" (Акционерное общество 

"Альбашский элеватор"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1022303977112, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2334001310. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 353700, Краснодарський край, 

Каневський район, станиця Новомінська, 

провулок Запорізький, буд. 15 (РФ, 

353700, Краснодарский край, Каневский 

район, станица Новоминская, переулок 

Запорожский, дом 15) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

470.  Акціонерне товариство "Білоглинський 

елеватор"  (Открытое акционерное 

общество "Белоглинский элеватор"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1022303499074, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2326002180. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 353040, Краснодарський край, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



717 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

Білоглинський район, с. Біла Глина,    

вул. Привокзальна, буд. 1 (РФ, 353040, 

Краснодарский край, Белоглинский 

район, с. Белая Глина,               

ул. Привокзальная, дом 1) 

 

471.  Акціонерне товариство "Ладозький 

Елеватор" (Акционерное общество 

"Ладожский Элеватор"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1022304972029, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2356007563. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 352320, Краснодарський край, 

Усть-Лабинський район, станиця 

Ладозька, вул. Коншиних, буд. 115 (РФ, 

352320, Краснодарский край, 

Усть-Лабинский район, станица 

Ладожская, ул. Коншиных, дом 115) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

472.  Акціонерне товариство "Ровненський 

елеватор" (Акционерное общество 

"Ровненский элеватор"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1022304420709, 

ідентифікаційний номер платника 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



718 
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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 

 

податків – 2344007569. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 353036, Краснодарський край, 

Новопокровський район, селище 

Кубанське, вул. Миру, буд. 1 (РФ, 

353036, Краснодарский край, 

Новопокровский район, поселок 

Кубанский, ул. Мира, дом 1) 

 

473.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Аукціон"  (Общество 

с ограниченной ответственностью 

"Аукцион"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1027700256297, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7710203590. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 119334, м. Москва, проспект 

Ленінський, буд. 32, поверх 1, 

приміщення ІВ, кімн. 12 (РФ, 119334,  

г. Москва, проспект Ленинский,      

дом 32, этаж 1, помещение ІВ, ком.12) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

474.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "БМ Проєкт" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "БМ Проект"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



719 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 5117746015624, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7702777873. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 107031, м. Москва,              

вул. Рождественка, буд. 8/15, будова 3 

(РФ, 107031, г. Москва,  

ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3) 

 

475.  Відкрите акціонерне товариство 

"Паперово-Поліграфічне об'єднання 

"Печатники" (Открытое акционерное 

общество "Бумажно-Полиграфическое 

Объединение "Печатники"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1087746844240, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7706694089. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 121471, м. Москва, вул. Рябинова, 

буд. 53, поверх 2, приміщення І, кімн. 55 

(РФ, 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, 

дом 53, этаж 2, помещение І, ком. 55) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

476.  Відкрите акціонерне товариство "Чайка"  

(Открытое акционерное общество 

"Чайка"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



720 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1027700308349, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7704021200. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 119034, м. Москва, провулок 

Турчанінова, 3, 1 (РФ, 119034, г. Москва, 

переулок Турчанинова, 3, 1) 

 

477.  Акціонерне товариство "Газпромбанк 

Лізинг" (Акционерное общество 

"Газпромбанк Лизинг"). Відомості згідно 

з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1037728033606, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7728294503. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 117342, м. Москва,              

вул. Миклухо-Маклая, буд. 40, 

приміщення IV, кімн. 50 (РФ, 117342,    

г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 40, 

помещение IV, ком. 50) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

478.  Акціонерне товариство "Газпромбанк – 

Управління активами" (Акционерное 

общество "Газпромбанк – Управление 

активами"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

державний реєстраційний номер – 

1047796382920, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7722515837. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 119049, м. Москва, вул. Коровій 

Вал, буд. 7 (РФ, 119049, г. Москва,         

ул. Коровий Вал, дом 7) 

 

479.  Публічне акціонерне товариство 

"Кріогенного машинобудування" 

(Публичное акционерное общество 

"Криогенного машиностроения").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1025000513878, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5001000066. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 143907, Московська обл.,                   

м. Балашиха, проспект Леніна, буд. 67 

(РФ, 143907, Московская обл.,                 

г. Балашиха, проспект Ленина, дом 67) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

480.  Акціонерне товариство "Російське 

Агентство зі страхування експортних 

кредитів та інвестицій" (Акционерное 

общество "Российское Агентство по 

страхованию экспортных кредитов и 

инвестиций"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



722 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1117746811566, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7704792651. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 123610, м. Москва, 

Краснопресненська набережна, буд. 12 

(РФ, 123610, г. Москва, 

Краснопресненская набережная, дом 12) 

 

481.  Акціонерне товариство "Еянський 

елеватор" (Акционерное общество 

"Еянский элеватор"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1022304420478, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2344003814. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 353020, Краснодарський край, 

Новопокровський район, станиця 

Новопокровська, вул. Григор'єва,     

буд. 29 (РФ, 353020, Краснодарский 

край, Новопокровский район, станица 

Новопокровская, ул. Григорьева, дом 29) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

482.  Акціонерне товариство "ВЕБ.ДВ" 

(Акционерное общество "ВЭБ.ДВ"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1112721010995, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2721188289. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 123112, м. Москва, Пресненська 

набережна, буд. 10, приміщення ІІ, 

кімната 8-59 (РФ, 123112, г. Москва, 

Пресненская набережная, дом 10, 

помещение ІІ, комната 8-59) 

 

483.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газкардсервіс" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Газкардсервис"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027739027634, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7724199506. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 117630, м. Москва,              

вул. Обручева, 27, 2 (РФ, 117630,       

г. Москва, ул. Обручева, 27, 2) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

484.  Акціонерне Товариство "Газпром – 

Медіа Холдинг" (Акционерное общество 

"Газпром – Медиа Холдинг"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) 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 

 

основний державний реєстраційний 

номер – 5087746018960, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7728668727. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 117418, м. Москва, Муніципальний 

округ Черьомушки,                 

вул. Новочерьомушкінська, буд. 65, 

поверх 13, приміщення XLIV, кімн. 12 

(РФ, 117418, г. Москва, Муниципальный 

округ Черёмушки,                   

ул. Новочерёмушкинская, дом 65,   

этаж 13, помещение XLIV, ком. 12) 

 

485.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Газпромбанк-інвест" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Газпромбанк-инвест"). Відомості згідно 

з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1037602004483, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7612031791. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 119435, м. Москва, Саввинська 

набережна, буд. 23, будівля 1, 

приміщення ХХІХ, поверх 5, кімн. 26 

(РФ, 119435, г. Москва, Саввинская 

набережная, дом 23, строение 1, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

помещение ХХІХ, этаж 5, ком. 26) 

 

486.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ГПБ-Факторинг" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "ГПБ-Факторинг"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1107746158629, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7727712331. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 117418, м. Москва,              

вул. Новочерьомушкінська, буд. 63 (РФ, 

117418, г. Москва,                   

ул. Новочерёмушкинская, дом 63) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

487.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ІЗ-Картекс імені   

П.Г. Коробкова"  (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"ИЗ-Картэкс имени П.Г. Коробкова"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1047855158780, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7817301375. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 196650, м. Санкт-Петербург,       

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

м. Колпіно, Іжорський завод, б/н (РФ, 

196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, 

Ижорский завод, б/н) 

 

488.  Публічне акціонерне товариство 

"Іжорські заводи"  (Публичное 

акционерное общество "Ижорские 

заводы").  Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1027808749121, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7817005295. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 196650, м. Санкт-Петербург,       

м. Колпіно, Іжорський завод, б/н (РФ, 

196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, 

Ижорский завод, б/н) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

489.  Відкрите акціонерне товариство 

"Криловський елеватор"  (Открытое 

акционерное общество "Крыловский 

элеватор"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1022304103678, ідентифікаційний номер 

платника податків – 2338003767. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 352085, Краснодарський край, 

Криловський район, станиця 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

Октябрська, вул. Красногвардійська, 1 

(РФ, 352085, Краснодарский край, 

Крыловский район, станица 

Октябрьская, ул. Красногвардейская, 

дом 1) 

 

490.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ОМЗ-Спецсталь" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "ОМЗ-Спецсталь"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1026605609348, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6673089388. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 196650, м. Санкт-Петербург,        

м. Колпіно, Іжорський завод, б/н (РФ, 

196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, 

Ижорский завод, б/н) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

491.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Інфрастуктура 

Моложаніново" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Инфраструктура Моложаниново"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027739071337, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 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 

 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7733109347. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 121059, м. Москва, вул. Брянська, 

буд. 5, поверх 4, приміщення 1, кімн. 25 

(РФ, 121059, г. Москва, ул. Брянская, 

дом 5, этаж 4, помещение 1, ком. 25) 

 

492.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Сбербанк Капітал" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Сбербанк Капитал"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1087746887678, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7736581290. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 117312, м. Москва, вул. Вавілова, 

буд. 19 (РФ, 117312, г. Москва,         

ул. Вавилова, дом 19) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

493.  Відкрите акціонерне товариство 

"Малоросійський Елеватор"  (Открытое 

акционерное общество 

"Малороссийский Элеватор"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1022304872754, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



729 
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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 

 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2354003059. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 352118, Краснодарський край, 

Тихорецький район, станиця 

Архангельська, вул. Садова, буд. 1 (РФ, 

352118, Краснодарский край, 

Тихорецкий район, станица 

Архангельская, ул. Садовая, дом 1) 

 

494.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Мультикарта" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Мультикарта"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1027739116404, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7710007966. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 109147, м. Москва,              

вул. Воронцовська, буд. 43, корпус 1 

(РФ, 109147, г. Москва,              

ул. Воронцовская, дом 43, корпус 1) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

495.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю Страхова компанія 

"ВТБ Страхування" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

Страховая компания "ВТБ 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



730 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

Страхование"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1027700462514, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7702263726. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 107078, м. Москва, Муніципальний 

округ Красносельський, проспект 

Академіка Сахарова, буд. 10, 

приміщення ХІІ, кімн. 7 (РФ, 107078,    

г. Москва, Муниципальный округ 

Красносельский, проспект Академика 

Сахарова, дом 10, помещение ХІІ, ком.7) 

 

496.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ВЕБ Інжиніринг" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "ВЭБ Инжиниринг"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1107746181674, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7708715560. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 101000, м. Москва, провулок Лялін, 

буд. 19, корпус 1, приміщення ХХІV, 

кімн. 11 (РФ, 101000, г. Москва, 

переулок Лялин, дом 19, корпус 1, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



731 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

помещение ХХІV, ком. 11) 

 

497.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ВТБ Факторинг" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "ВТБ Факторинг"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 5087746611145, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7708683999. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 123112, м. Москва, набережна 

Пресненська, буд. 10 (РФ, 123112,      

г. Москва, набережная Пресненская,      

дом 10) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

498.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ВТБ Нерухомість" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "ВТБ 

Недвижимость"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1117746272907, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7729679810. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 123112, м. Москва, набережна 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



732 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

Пресненська, буд. 10, поверх 7 (РФ, 

123112, г. Москва, набережная 

Пресненская, дом 10, этаж 7) 

 

499.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ВТБ Пенсійний 

Адміністратор" (Общество с 

ограниченной ответственностью "ВТБ 

Пенсионный Администратор"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації:  основний державний 

реєстраційний номер – 1097746178232, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7708698459. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 115054, м. Москва, набережна 

Космодаміанська, буд. 52, будова 1 (РФ, 

115054, г. Москва, набережная 

Космодамианская, дом 52, строение 1) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

500.  Акціонерне товариство "Корпорація 

розвитку Північного Кавказу" 

(Акционерное общество "Корпорация 

развития Северного Кавказа"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1102632003253, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2632100677. 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



733 
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, 357204, Ставропольський край, 

Мінераловодський р-н, хутір Красний 

Пахар, вул. Автомобільна, будова 31 

(РФ, 357204, Ставропольский край, 

Минераловодский р-н, хутор Красный 

Пахарь, ул. Автомобильная,        

строение 31) 

 

501.  Публічне акціонерне товариство 

"Об'єднані машинобудівні заводи" 

(Група Уралмаш-Іжора) (Публичное 

акционерное общество "Объединенные 

машиностроительные заводы" (Группа 

Уралмаш-Ижора). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1026605610800, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6663059899. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 115035, м. Москва, Овчинніковська 

набережна, буд. 20, будівля 1, поверх 4, 

приміщення XII (РФ, 115035, м. Москва, 

Овчинниковская набережная, дом 20, 

строение 1, этаж 4, помещение XII) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

502.  Акціонерне товариство "Степнянський 

елеватор"  (Акционерное общество 

"Степнянский элеватор"). Відомості 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

Три роки 



734 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1022304243279, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2340003980. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 352010, Краснодарський край, 

Кущевський район, с. Красне,         

вул. Крупська, буд. 2 (РФ, 352010, 

Краснодарский край, Кущевский район, 

с. Красное, ул. Крупская, дом 2) 

 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

503.  Федеральне державне унітарне 

підприємство "Науково-дослідний 

інститут "Квант"  (Федеральное 

государственное унитарное предприятие 

"Научно-исследовательский институт 

"Квант"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1027739824254, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7711000890. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 125438, м. Москва, провулок 4-й 

Лихачовський, буд. 15 (РФ, 125438,      

г. Москва, переулок 4-й Лихачевский, 

дом 15) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

504.  Товариство з обмеженою 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи Три роки 



735 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

відповідальністю "Діджитал Сек'юріті" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Диджитал 

Секьюрити"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації:  основний 

державний реєстраційний номер – 

1037816038732, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7806140905. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 195027, м. Санкт-Петербург, 

Свердловська набережна, буд. 60,    

літер В, приміщення 1Н, ч.п. 136,    

офіс 229 (РФ, 195027,                 

г. Санкт-Петербург, Свердловская 

набережная, дом 60, литер В,   

помещение 1Н, ч.п. 136, офис 229) 

 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

505.  Компанія "ЄРПСкан" (ERPScan). 

Місцезнаходження юридичної особи: 

94301, Сполучені Штати Америки, 

Каліфорнія, м. Пало Альто, проспект 

Гамільтон, 3 (228, Hamilton Ave, 

California, USA, 94301) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

506.  Компанія "Ембеді" (Embedi). 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Сполучені Штати Америки, 94704, 

Каліфорнія, м. Берклі, вул. Еддісон, 

2001; Держава Ізраїль, 4673312,        

м. Герцлія, вул. Маскіт, буд. 12 (2001, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій;  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 



736 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

Addison Street, Berkeley, California, USA, 

94704; Maskit st., 12, Herzliya, Israel, 

4673312) 

 

507.  Відкрите акціонерне товариство 

"Зовнішньоекономічне об'єднання 

"Технопромекспорт" (Открытое 

акционерное общество 

"Внешнеэкономическое объединение 

"Технопромэкспорт").  Відомості згідно 

з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний 

номер – 1067746244026, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7705713236. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 119019, м. Москва, вул. Новий 

Арбат, 15, будова 2 (РФ, 119019,        

г. Москва, ул. Новый Арбат, 15, 

строение 2) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

508.  Акціонерне товариство «АСТ» 

(Акционерное общество «АСТ»), 

відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1027724000094, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7724244406. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

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 



737 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

115230, РФ, м. Москва, шосе Каширське, 

буд. 3к2, будівля № 4, 5 поверх, кім. 55, 

(РФ, 394019, г. Москва, шоссе 

Каширское, дом 3к2, строение № 4,  

5 этаж, ком. 55) 

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 користування радіочастотним ресурсом 

України; 

9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж 

загального користування; 

10) 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; 

11) 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; 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
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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 

 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

14) 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; 

15) 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; 

16) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

17) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

19) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, установленим цим Законом (заборона 

здійснення державних закупівель товарів, робіт, послуг та 

використання підприємствами, установами, організаціями 

програмних продуктів, розроблених АТ «АСТ») 

 

509.  Акціонерне товариство «Позитив 

технолоджиз» (Акционерное общество 

«Позитив технолоджиз»). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

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 

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 

 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1077761087117, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7718668887. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

102741, РФ, м. Москва, Щолківське 

шосе, буд. 23А, приміщення V, кім. 30 

(107241, РФ, г. Москва, шоссе 

Щёлковское, дом 23а, помещение V, 

ком. 30) 

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 користування радіочастотним ресурсом 

України; 

9) обмеження або припинення надання 

телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

10) 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; 

11) 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 
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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; 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

14) 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; 

15) 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; 

16) запровадження додаткових заходів у сфері 

екологічного, санітарного, фітосанітарного та 

ветеринарного контролю; 

17) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

19) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, установленим цим Законом (заборона 

здійснення державних закупівель товарів, робіт, послуг та 

використання підприємствами, установами, організаціями 
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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 

 

програмних продуктів розроблених АТ «АСТ») 

 

510.  ТОВ «Необіт» (объединение с 

ограниченной ответственностью 

«Необит»). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1077847257641, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7804360292. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

195220, РФ, м. Санкт-Петербург,     

вул. Гжатська, буд. 21, літер Г, (195220, 

РФ, г. Санкт-Петербург,                

ул. Гжатская, дом 21, литер Г) 

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 користування радіочастотним ресурсом 

України; 

9) обмеження або припинення надання 

телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

10) 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, 

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 

 

послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з цим Законом; 

11) 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; 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

14) 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; 

15) 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; 

16) запровадження додаткових заходів у сфері 

екологічного, санітарного, фітосанітарного та 

ветеринарного контролю; 

17) 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 

 

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

інтелектуальної власності; 

19) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, установленим цим Законом (заборона 

здійснення державних закупівель товарів, робіт, послуг та 

використання підприємствами, установами, організаціями 

програмних продуктів, розроблених АТ «АСТ») 

 

511.  Акціонерне товариство «Квант-телеком» 

(Акционерное общество 

«Квант-телеком»). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1073667031030, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 3662124236. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

394019, РФ, м. Вороніж, вул. Єремеєва, 

буд. 22, (394019, РФ, г. Воронеж,      

ул. Еремеева, дом 22) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного 

майна резидентами іноземної держави та особами, які 

прямо чи опосередковано контролюються резидентами 

іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом 

України; 

9) обмеження або припинення надання 

телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

10) заборона здійснення публічних та оборонних 

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 

 

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; 

11) 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; 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

14) 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; 

15) 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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№ 
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Строк застосування 

 

16) запровадження додаткових заходів у сфері 

екологічного, санітарного, фітосанітарного та 

ветеринарного контролю; 

17) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

19) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, установленим цим Законом (заборона 

здійснення державних закупівель товарів, робіт, послуг та 

використання підприємствами, установами, організаціями 

програмних продуктів, розроблених АТ «АСТ») 

 

512.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Новокард» (Общество 

с ограниченной ответственностью 

«Новокард»). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1025203026683, ідентифікаційний номер 

платника податків – 5260093711. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 603001, м. Нижній Новгород, 

Казанська площа, буд. 1 (РФ, 603001, г. 

Нижний Новгород, Казанская площадь, 

дом 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; 

Три роки 
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8) заборона користування радіочастотним ресурсом 

України; 

9) обмеження або припинення надання 

телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

10) 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; 

11) 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; 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

14) 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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15) 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; 

16) запровадження додаткових заходів у сфері 

екологічного, санітарного, фітосанітарного та 

ветеринарного контролю; 

17) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

19) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, установленим цим Законом (заборона 

здійснення державних закупівель товарів, робіт, послуг та 

використання підприємствами, установами, організаціями 

програмних продуктів, розроблених АТ «АСТ»)  

 

513.  Акціонерне товариство «Нексайн» 

(Акционерное общество «Нэксайн»). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1027809251744, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7801019126. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 199155, м. Санкт-Петербург,             

вул. Уральська, буд. 4 Б, приміщення 

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 

Три роки 
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19Н (РФ, 199155, г. Санкт-Петербург,  

ул. Уральская, дом 4 Б, помещение 19Н) 

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 користування радіочастотним ресурсом 

України; 

9) обмеження або припинення надання 

телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

10) 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; 

11) 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; 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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території іноземної держави; 

14) 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; 

15) 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; 

16) запровадження додаткових заходів у сфері 

екологічного, санітарного, фітосанітарного та 

ветеринарного контролю; 

17) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

19) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, установленим цим Законом (заборона 

здійснення державних закупівель товарів, робіт, послуг та 

використання підприємствами, установами, організаціями 

програмних продуктів, розроблених АТ «АСТ») 

 

514.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Петер-Сервіс 

Україна», код згідно з ЄДРПОУ 

36283284, місцезнаходження юридичної 

особи: Україна, м. Київ,  

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 

Три роки 
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вул. Жилянська, буд. 148-Б 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 користування радіочастотним ресурсом 

України; 

9) обмеження або припинення надання 

телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

10) 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; 

11) 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; 
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12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

14) 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; 

15) 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; 

16) запровадження додаткових заходів у сфері 

екологічного, санітарного, фітосанітарного та 

ветеринарного контролю; 

17) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

19) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, установленим цим Законом (заборона 

здійснення державних закупівель товарів, робіт, послуг та 

використання підприємствами, установами, організаціями 

програмних продуктів, розроблених АТ «АСТ») 
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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 

 

 

515.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Науково-Технічний 

Центр Протей» (Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Научно-Технический Центр Протей»). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1027809185227, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7825483961. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 197183, м. Санкт-Петербург, Липова 

алея, будинок 9, литер А, приміщення 

21Н, кімната 523 (РФ, 197183,          

г. Санкт-Петербург, Липовая аллея,    

дом 9, литер А, пом. 21Н, комната 523) 

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 користування радіочастотним ресурсом 

України; 

9) обмеження або припинення надання 

телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

10) 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 

Три роки 
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застосовано санкції згідно з цим Законом; 

11) 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; 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

14) 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; 

15) 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; 

16) запровадження додаткових заходів у сфері 

екологічного, санітарного, фітосанітарного та 

ветеринарного контролю; 

17) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

19) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, установленим цим Законом (заборона 

здійснення державних закупівель товарів, робіт, послуг та 

використання підприємствами, установами, організаціями 

програмних продуктів, розроблених АТ «АСТ») 

 

516.  Акціонерне товариство "СГ-Транс" 

(Акционерное общество "СГ-Транс"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1047740000021, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7740000100. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 117393, м. Москва, вул. Академіка 

Пілюгіна, буд. 22, приміщення XXVII, 

кімн. 8 (РФ, 117393, г. Москва,        

ул. Академика Пилюгина, дом 22, 

помещение XXVII, ком. 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 

Три роки 
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іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із 

Законом України "Про санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом України "Про санкції" 

 

517.  Публічне акціонерне товариство  

"Московська біржа ММВБ-РТС" 

(Публичное акционерное общество 

"Московская биржа ММВБ-РТС"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1027739387411, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7702077840. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 125009, м. Москва, провулок 

Великий Кислівський, буд. 13 (РФ, 

125009, г. Москва, переулок Большой 

Кисловский, дом 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, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із 

Три роки 
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Законом України "Про санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 Законом України "Про санкції" 

(заборона українським суб'єктам господарювання 

використання у своїй діяльності електронних торговельних 

систем "ПО Plaza" та "ПО Forts") 

 

518.  Акціонерне товариство  

"ЄВРОСИБЕНЕРГО" (Акционерное 

общество "ЕВРОСИБЭНЕРГО"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 5087746073817, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7706697347. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 663091, Красноярський край, 

м. Дивногорськ, вул. Чкалова, буд. 165, 

поверх 1, приміщення 2, кімн. 3 (РФ, 

663091, Красноярский край, 

г. Дивногорск, ул. Чкалова, дом 165, 

этаж 1, помещение 2, ком. 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 

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 

 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із 

Законом України "Про санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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№ 

з/п 
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(повне найменування та реквізити 
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Строк застосування 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

519.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Дайвтехносервіс" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Дайвтехносервис"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1037832007542, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7814107161. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ,  198095, м. Санкт-Петербург, вул. 

Маршала Говорова, буд. 35, літер А, 

частина приміщення 21-Н, частина   

офісу 423 (РФ, г. 198095, 

Санкт-Петербург, ул. Маршала 

Говорова, дом 35, литер А, часть 

помещения 21-Н, часть офиса 423) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

520.  
Філія Державного унітарного 

підприємства "Республіки Крим" 

"Кримські морські порти" 

"Євпаторійський торговельний порт" 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права 

особи користуватися та розпоряджатися належним їй 

майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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 

 

(Филиал Государственного унитарного 

предприятия "Республики Крым" 

"Крымские морские порты" 

"Евпаторийский торговый порт"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1149102012620, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9111000450. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автономної Республіки Крим, 

м. Євпаторія, площа Моряків, буд. 1 

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 із Законом України "Про санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

(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 Законом України "Про санкції" 

 

521.  Філія Державного унітарного 

підприємства "Республіки Крим" 

"Кримські морські порти" "Керченський 

торговельний порт" (Филиал 

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 

Три роки 



763 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   
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Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

Государственного унитарного 

предприятия "Республики Крым" 

"Крымские морские порты" "Керченский 

торговый порт").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1149102012620, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9111000450. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автономної Республіки Крим, м. Керч, 

вул. Кірова, буд. 46 

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 із 

Законом України "Про санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона); 
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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 Законом України "Про санкції" 

 

522.  Філія Державного унітарного 

підприємства "Республіки Крим" 

"Кримські морські порти" 

"Феодосійський торговельний порт" 

(Филиал Государственного унитарного 

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 

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 

 

предприятия "Республики Крым" 

"Крымские морские порты" 

"Феодосийский торговый порт). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1149102012620, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9111000450. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автономної Республіки Крим, 

м. Феодосія, вул. Горького, буд. 14 

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 із 

Законом України "Про санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

523.  
Філія Державного унітарного 

підприємства "Республіки Крим" 

"Кримські морські порти" "Ялтинський 

торговельний порт" (Филиал 

Государственного унитарного 

предприятия "Республики Крым" 

"Крымские морские порты" "Ялтинский 

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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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

торговый порт").  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1149102012620, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9111000450. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автономної Республіки Крим, м. Ялта, 

вул. Рузвельта, буд. 5 

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 із 

Законом України "Про санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

524.  Філія Державного унітарного 

підприємства "Республіки Крим" 

"Кримські морські порти" 

"Держгідрографія" (Филиал 

Государственного унитарного 

предприятия "Республики Крым" 

"Крымские морские порты" 

"Госгидрография").  

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 

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 

 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1149102012620, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9111000450. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автономної Республіки Крим, м. Керч, 

вул. Кірова, буд. 47а 

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 із 

Законом України "Про санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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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№ 

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 Законом України "Про санкції" 

 

525.  Філія Державного унітарного 

підприємства "Республіки Крим" 

"Кримські морські порти" "Служба 

капітана Керченського морського 

рибного порту" (Филиал 

Государственного унитарного 

предприятия "Республики Крым" 

"Служба капитана Керченского морского 

рыбного порта").  

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 

 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1149102012620, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9111000450. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія 

Автономної Республіки Крим, м. Керч, 

вул. Свердлова, буд. 49 

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 із 

Законом України "Про санкції"; 

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 із Законом України "Про санкції" 

(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 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

526.  Публічне акціонерне товариство 

"Корпорація ВСМПО-АВІСМА" 

(Публичное акционерное общество 

"Корпорация ВСМПО-АВИСМА"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб / Єдиним 

державним реєстром індивідуальних 

підприємців Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1026600784011, 

ідентифікаційний номер платника 

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, 

Безстроково 



773 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

податків – 6607000556. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 624760, Свердловська область,      

м. Верхня Салда, вулиця Паркова, буд. 1  

(РФ, 624760, Свердловская область,     

г. Верхняя Салда, ул. Парковая, дом 1) 

 

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 

Українуз іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

527.  "АВІСМА" філія Публічного 

акціонерного товариства "Корпорація 

ВСМПО-АВІСМА" ("АВИСМА" 

филиал Публичного акционерного 

общества "Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб / Єдиним державним 

реєстром індивідуальних підприємців 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

2046600367086.  

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 

Безстроково 
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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: 

РФ, 618421, Пермський край,        

м. Березники, вул. Загородна, буд. 29 

(РФ, 618421, Пермский край,           

г. Березники, ул. Загородная, дом 29) 

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 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

528.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Торговельний дім 

"Корпорація ВСМПО-АВІСМА" 

(Общество з ограниченной 

ответственностью "Торговый дом 

"Корпорация ВСМПО-АВИСМА"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб / Єдиним 

державним реєстром індивідуальних 

підприємців Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1169658005032, обліковий 

номер платника податків – 6623114536.  

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 

Безстроково 
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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: 

РФ, 624760, Свердловська область,     

м. Верхня Салда, вул. Паркова, буд. 1 

(РФ, 624760, Свердловская область,    

г. Верхняя Салда, ул. Парковая, дом. 1) 

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 Законом України "Про санкції" 

 

529.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Промислові 

інвестиції" (Общество з ограниченной 

ответственностью "Промышленные 

инвестиции"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб / Єдиним державним 

реєстром індивідуальних підприємців 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1067746762710, обліковий номер 

платника податків – 7710634886.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 125009, м. Москва, вул. Тверська, 

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; 

Безстроково 
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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 

 

буд. 22А, будівля 3, приміщення № І, 

кімната 13, поверх 3 (РФ, 125009,      

г. Москва, ул. Тверская, дом 22А, 

строение 3, помещение № І, комната 13, 

этаж 3) 

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 
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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 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

530.  "Лімпієза Лімітед" (Limpieza Limited). 

Юридична особа зареєстрована 

відповідно до законодавства Республіки 

Кіпр. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Нікосія, Фоті 

Пітта, 9, 4-й поверх, офіс 402, 1065 

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 

Безстроково 
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№ 

з/п 
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Строк застосування 

 

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 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 
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Строк застосування 

 

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 Законом України "Про санкції" 

 

531.  "Тірус Інтернешнл ЕС ЕЙ" (Tirus 

International SA). Юридична особа 

зареєстрована відповідно до 

законодавства Швейцарії. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Швейцарія, проспект Гратта Паїль, 1, 

1018, м. Лозанна 

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 

Безстроково 
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Строк застосування 

 

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 

Українуз 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, 
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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 Законом України "Про санкції" 

532. Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Валки-Ільменіт". 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань України: ідентифікаційний 

код юридичної особи – 31280048.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 12110, Житомирська обл., 

Хорошівський р-н, смт Іршанськ, 

вул. Шевченка, буд. 1 А.  

Cпеціальний дозвіл № 3590 

 

1) 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 

Безстроково 

533. Приватне акціонерне товариство 

"Волинська гірничо-хімічна компанія".  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

1) 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 

Безстроково 
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формувань України: ідентифікаційний 

код юридичної особи – 31183932.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 71214, Запорізька обл., 

Чернігівський р-н, с. Новополтавка, 

вул. Центральна, буд. 195.  

Спеціальний дозвіл № 5075 

 

534. Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ТіоФаб ЛТД".  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань України: ідентифікаційний 

код юридичної особи – 31782369.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 18002, м. Черкаси, 

вул. Остафія Дашковича, буд. 20. 

Спеціальний дозвіл № 4335 

 

1) 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 

Безстроково 

535 Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Рутил-ільменітова 

компанія".  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань України: ідентифікаційний 

код юридичної особи – 33512635.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 49000, м. Дніпро,  

вул. Шевченко, буд. 53.  

1) 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 

Безстроково 
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Спеціальний дозвіл № 5471 

 

536. Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Біланівський 

гірничо-збагачувальний комбінат".  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань України: 

ідентифікаційний код юридичної  

особи – 36601298.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 39802, Полтавська обл., 

м. Горішні, вул. Будівельників, буд. 16.  

Спеціальний дозвіл № 3571 

 

1) 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 

Безстроково 

537. Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Бегань".  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань України: ідентифікаційний 

код юридичної особи – 37857172.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 02140, м. Київ, вул. Бориса 

Гмирі, буд. 8Б.  

Спеціальний дозвіл № 2769 

 

1) 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 

Безстроково 



787 
Продовження додатка 2 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані                   

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу                  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
Строк застосування 

 

538. Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Трубопласт".  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань України: ідентифікаційний 

код юридичної особи – 30478052.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 79000, м. Львів,  

пл. Міцкевича, буд. 8.  

Спеціальний дозвіл № 4695 

 

1) 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 

Безстроково 

539. Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Нафтогазова 

компанія "Буковина".  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань України: ідентифікаційний 

код юридичної особи – 32572617.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 04123, м. Київ, вул. Западинська, 

буд. 13-А. 

Спеціальні дозволи № 2641 та № 2642 

 

1) 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 

Безстроково 

540. Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Тисагаз".  

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань України: ідентифікаційний 

1) 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 

Безстроково 
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код юридичної особи – 22091121.  

Місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 98452, Закарпатська обл., 

Ужгородський р-н, с. Вовкове,  

вул. Тайня, 5 км.  

Спеціальний дозвіл № 6163 

 
____________________________ 


