
 

 

Додаток 2 

до рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування і 

внесення змін до персональних спеціальних економічних 

та інших обмежувальних заходів (санкцій)" 

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, 

до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

1.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

''Летограф ІТ Консалтинг 

І Послуги'' 

(Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

''Летограф ИТ Консалтинг 

И Услуги''), 

 ИНН 7719642810, 

Російська Федерація,                            

м. Москва,  

просп. Б. Купавенський, 12 

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

(заборона здійснення державних закупівель товарів, послуг, робіт та використання державними 

підприємствами, установами і організаціями України програмних продуктів 

''Летограф.Основа'', ''Летограф.Договора'', ''Летограф.Архив'', ''Летограф.CRM'' 

 

Три роки 

2.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "1С"  

(общество с ограниченной 

ответственностью "1С"), 

ІПН 7709860400, 

м. Москва,  

вул. Покровская, б. 14/2, 

прим. 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; 
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

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

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 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 
резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 
суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 
іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 
України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави; 

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

9) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом 
(заборона здійснення державних закупівель товарів, послуг, робіт та використання державними 
підприємствами, установами і організаціями України програмних продуктів ''1C: Бухгалтерія 8 
для України'', ''1C: Бухгалтерія 8 для України Базова'', ''1C: Бухгалтерія 8 для України. Учбова 
версія'', ''1C: Підприємство 8. Торгівля для приватних підприємців України'', ''1C: Підприємство 
8. Комплексний облік для бюджетних установ України'', ''1C: Підприємство 8. Комплексний облік 
для бюджетних установ України Базова'', ''1C: Підприємство 8. Управління торгівлею для 
України'', ''1C: Підприємство 8. Управління невеликою фірмою для України'', ''1C: Підприємство 
8. Зарплата і Управління Персоналом для України'', ''1C: Підприємство 8. Зарплата і Управління 
Персоналом для України Базова'', ''1С: Підприємство 8. Управління торговим підприємством для 
України'' (''1С: Управління торговим підприємством 8, 1С: УТП8''), ''1С: Підприємство 8. 
Бухгалтерія для бюджетних установ України'' (''1Сбухгалтерія 8 для бюджетних установ''), ''1С: 
Підприємство 8. Зарплата та кадри для бюджетних установ України'' (''1С: Зарплата та кадри для 
бюджетних установ України''), ''1С: Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для 
України'', ''1С: Підприємство 8. Документообіг КОРП для України'', ''1С: Підприємство 7.7. 
Бухгалтерський облік для України'' (1С:Бухгалтерія 7.7.), ''1С: Торгівля і Склад 7.7. для України'', 
''1С: Зарплата і Кадри 7.7. для України'', ''1С: Підприємство 7.7. Комплексна поставка для 
України'', ''1С: Підприємство 7.7. Виробництво+Послуги+Бухгалтерія для України'', ''BAS ERP'', 
''BAS Управління холдингом'', ''BAS Документообіг КОРП'', ''BAS Управління торгівлею'', ''BAS 
Роздрібна торгівля'', ''UA-Бюджет'') 
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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 

3.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

''Siapharm'' (Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

''Сиафарм'', LLC 

''Siapharm''), код 

404405121, Грузія,  

м. Тбілісі, 

район Ваке-Сабуртало, 

вул. Мцхетська, 24,  

керівник – Гурген Акобін 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи 

вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, 

емітованими резидентами іноземної держави 

Три роки 

4.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю ''Квазар'' 

(Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

''Квазар'', LLC ''Kvazar''), 

ІПН 6163144095, ОДРН 

1156196073769, РФ, 

м. Ростов-на-Дону,  

вул. М’ясникова, 52/32,  

керівник – Теплов Євгеній 

Вікторович 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи 

вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, 

емітованими резидентами іноземної держави 

Три роки 

5.  АТ Авіакомпанія ''ІрАеро'' 

(АО Авиакомпания 

''ИрАэро''), 

юридична адреса: 664009, 

РФ, Іркутська область, 

м. Іркутськ,  

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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

територією України; 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

вул. Совєтская, 139-А, 

ІПН 3808091156, КПП 

384901001, ОДРН 

1033841003173 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України 

6.  ТОВ ''Клевер'' (ООО 

''Клевер''),  

Російська Федерація,  

м. Таганрог, вул. 

Разінська, буд. 43,  

ІНН 6154142750, КПП 

615401001,                          

ОГРН 1166196056256 

1) обмеження торговельних операцій 

 

Три роки 

7.  ТОВ ''Ленінградський 

дизельний завод''  

(ООО ''Ленинградский 

дизельный завод''), 

Російська Федерація,  

м. Санкт-Петербург,                    

вул. Кустодієва, буд. 22-А, 

прим. 3-Н,   

ІНП 7802534497, КПП 

780201001,  

ОДРН 1157847268039 

 

1) блокування активів; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань 

 

Три роки 

8.  ТОВ ''Ангарант'' 
(ООО ''Ангарант''), 
Відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб / Єдиним 
державним реєстром 
індивідуальних 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

3) заборона здійснення державних закупівель і товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з і 

Три роки 



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 

підприємців Російської 
Федерації: 
ОДРН- 1169204056911; 
ІНПП-9203540953; 
місцезнаходження 
юридичної особи - 299001,              
м. Севастополь,  
вул. Дзержинського,  
будинок 63 (299001,  
г. Севастополь,  
ул. Дзержинского, д. 63) 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

4) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є 

особи, до яких застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

5) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи 

вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, 

емітованими резидентами іноземної держави; 

6) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної 

платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави 

 

9.  TOB ''Імперіал'' 
(OOO ''Империал''), 
Відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб / Єдиним 
державним реєстром 
індивідуальних 
підприємців Російської 
Федерації: 
ОДРН - 1159102031065; 
ІНПП – 9111012576; 
місцезнаходження 
юридичної особи - 298320, 
''Республіка Крим'',  
м. Керч, 
вул. Свердлова, 26, 
приміщення 25 (298320, 
''Республика Крым'',  
г. Керчь, ул.Свердлова, 26, 
помещение 25). 
 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

3) заборона здійснення державних закупівель і товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з  

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

4) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є 

особи, до яких застосовано санкції згідно із Законом ''Про санкції''; 

5) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи 

вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, 

емітованими резидентами іноземної держави; 

6) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної 

платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

10.  ТОВ ''Ягуар'' (ООО 

''Ягуар'')  

Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб / Єдиним 

державним реєстром 

індивідуальних 

підприємців Російської 

Федерації: 

ОДРН – 1159102031505; 

ІНПП – 9111012657; 

місцезнаходження 

юридичної особи - 298320, 

''Республіка Крим'',  

м. Керч, 

вул. Свердлова, 26, 

приміщення 21 (298320, 

''Республика Крым'',  

г. Керчь, 

 ул. Свердлова,  26, 

помещение 21) 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

3) заборона здійснення державних закупівель і товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з  

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

4) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є 

особи, до яких застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

5) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи 

вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, 

емітованими резидентами іноземної держави; 

6) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної 

платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави 

 

Три роки 

11.  ТОВ ''Технекс'' (ООО 

''Технекс'') 

Відомості згідно з 

Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб 

/ Єдиним державним 

реєстром індивідуальних 

підприємців Російської 

Федерації: 

ОДРН – 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

3) заборона здійснення державних закупівель і товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з  

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

4) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є 

особи, до яких 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 

1159102030933; 

ІНПП – 9111012505; 

місцезнаходження 

юридичної особи - 

298320, ''Республіка  

Крим'', м. Керч, 

вул. Свердлова, 26, 

приміщення 17 (298320, 

''Республика Крым'',  

г. Керчь, ул. Свердлова, 

26, помещение 17). 

 

5) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи 

вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, 

емітованими резидентами іноземної держави; 

6) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної 

платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави 

12.  ТОВ ''Одеон'' (ООО 

''Одеон'') 

 Відомості згідно з 

Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб 

/ Єдиним державним 

реєстром індивідуальних 

підприємців Російської 

Федерації: 

ОДРН – 

1159102031032; 

ІНПП – 9111012625; 

місцезнаходження 

юридичної особи - 

298320, ''Республіка 

Крим'', м. Керч,                             

вул. Свердлова, 26, 

приміщення 25 (298320, 

''Республика Крым'',  

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

3) заборона здійснення державних закупівель і товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з  

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

4) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є 

особи, до яких застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

5) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи 

вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, 

емітованими резидентами іноземної держави; 

6) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної 

платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

г. Керчь, ул. Свердлова, 

26, помещение 25). 

 

13.  ТОВ ''Ювікс'' (ООО 

''Ювикс'') 

Відомості згідно з 

Єдиним державним 

реєстром юридичних 

осіб / Єдиним державним 

реєстром індивідуальних 

підприємців Російської 

Федерації: 

ОДРН – 

159102031098; 

ІНПП – 9111012551; 

місцезнаходження 

юридичної особи - 

298320, ''Республіка 

Крим'', м. Керч,  

вул. Свердлова, 26, 

приміщення 24 (298320, 

''Республика Крым'',  

г. Керчь,  

ул. Свердлова, 26, 

помещение 24) 
 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

3) заборона здійснення державних закупівель і товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з  

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

4) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є 

особи, до яких застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

5) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи 

вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, 

емітованими резидентами іноземної держави; 

6) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної 

платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави 

 

Три роки 

14.  ТОВ ''Янкон'' (ООО 

''Янкон'') 

Відомості згідно з 

Єдиним державним 

реєстром юридичних  

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

3) заборона здійснення державних закупівель і товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

осіб / Єдиним державним 

реєстром індивідуальних 

підприємців Російської 

Федерації: 

ОДРН – 1159102030108; 

ІНПП – 9111012382; 

місцезнаходження 

юридичної особи - 

298320, ''Республіка 

Крим'', м. Керч, 

вул. Свердлова, 26, 

приміщення 8 (298320, 

''Республика Крым'',  

г. Керчь,  

ул.Свердлова, 26, 

помещение 8) 

  

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з  

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

4) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є 

особи, до яких застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

5) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи 

вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, 

емітованими резидентами іноземної держави; 

6) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної 

платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави 

15.  ТОВ ''Термікс'' (ООО 

''Термикс'') 

Відомості згідно з 

Єдиним державним 

реєстром юридичних 

осіб / Єдиним державним 

реєстром індивідуальних 

підприємців Російської 

Федерації: 

ОДРН – 1159102031054; 

ІНПП – 9111012618; 

місцезнаходження 

юридичної особи - 

298320,  

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

3) заборона здійснення державних закупівель і товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з  

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

4) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є 

особи, до яких застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

5) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи 

вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, 

емітованими резидентами іноземної держави; 

 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

''Республіка Крим'',  

м. Керч,  

вул. Свердлова, 26, 

приміщення 18 (298320, 

''Республика Крым'',                   

г. Керчь, ул. Свердлова, 

26, помещение 18) 

 

6) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної 

платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави 

 

16.  ТОВ ''Сімком'' (ООО 

''Симком'')  

Відомості згідно з 

Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб 

/ Єдиним державним 

реєстром індивідуальних 

підприємців Російської 

Федерації: 

ОДРН - 

1159102023706; 

ІНПП – 9111011910; 

місцезнаходження 

юридичної особи - 

298320, ''Республіка 

Крим'', м. Керч, 

вул. Свердлова, 26, 

приміщення 24 (298320, 

''Республика Крым'', 

г. Керчь, 

ул.Свердлова, 26, 

помещение 24) 

 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

3) заборона здійснення державних закупівель і товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з  

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

4) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є 

особи, до яких застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

5) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи 

вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, 

емітованими резидентами іноземної держави; 

6) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної 

платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави 

 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

17.  TOB ''ТІС-Крим'' (OOO 

''ТИС-Крым'') 

Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб / Єдиним 

державним реєстром 

індивідуальних 

підприємців Російської 

Федерації: 

ОДРН – 1149102084020; 

ІНПП - 9111004470 

місцезнаходження 

юридичної особи - 298307, 

''Республіка Крим'',  

м. Керч, вул. Целімберная,           

буд. 16А, (298307, 

''Республика Крым'', 

г. Керчь, ул. Целимберная, 

д.16А) 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

3) заборона здійснення державних закупівель і товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з  

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

4) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є 

особи, до яких застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

5) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи 

вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, 

емітованими резидентами іноземної держави; 

6) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної 

платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави 

Три роки 

18.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

''Телерадіокомпанія 

''Медіапрофіль Крим''  

(Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

''Телерадиокомпания 

''Медиапрофиль Крым'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами;  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом 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 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –  

1149102062999 

ідентифікаційний номер 

платника податків –  

9102035231 

місцезнаходження 

юридичної особи –   

295024, м. Сімферополь, 

вул. Севастопольська,  

буд. 8/1, каб. 68 

(295024, г. Симферополь, 

ул. Севастопольская,  

дом 8/1, каб. 68) 

 

7) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

19.  Акціонерне товариство 

''Регіональний радіоканал'' 

(Акционерное общество 

''Региональный 

радиоканал'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –  

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами;  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

7) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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 

1027739225073 

ідентифікаційний номер 

платника податків –  

7707248760 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

129164, м. Москва,  

пров. Зубарєв, буд. 15, 

корп. 1, поверх 3, 

приміщення 1, кімн. 15  

(129164, г. Москва,  

пер. Зубарев, дом 15, 

корпус 1, этаж 3, 

помещение 1, комн. 15) 

 

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

20.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

''Технологія мовлення''  

(Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

''Технология вещания'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –  

1179102023154 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами;     

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

7) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

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 –  

9102234420 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

295026, м. Сімферополь, 

вул. Гагаріна, буд. 14 ''А'', 

каб. 605, поверх 6 

(295026, г. Симферополь, 

ул. Гагарина, дом 14 ''А'', 

каб. 605, этаж 6) 

 

21.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

''Російське радіо Іваново'' 

(Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

''Русское радио Иваново'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –  

1033700085781 

ідентифікаційний номер 

платника податків –  

3730013181 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

7) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

153002, Івановська 

область, м. Іваново, 

пров. Прикордонний,  

буд. 11, приміщення 1001 

(153002, 

Ивановская область, 

г. Иваново,  

пер. Пограничный,  

дом 11, помещение 1001) 

 

22.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

''Російське радіо-Крим'' 

(Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

''Русское радио-Крым'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –  

1169102088022 

ідентифікаційний номер 

платника податків –  

9102220019 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами;  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

7) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

295035, м. Сімферополь, 

вул. Маршала Жукова, 

буд. 17, поверх 15, офіс 13  

(295035, г. Симферополь, 

ул. Маршала Жукова,  

дом 17, этаж 15, офис 13) 

 

23.  Товариство з обмеженою 
відповідальністю ''Гранд 
Медіа''  

(Общество с 
ограниченной 
ответственностью ''Гранд 
Медиа'') 

відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб 
Російської Федерації: 

основний державний 
реєстраційний номер –  
1149102179632 

ідентифікаційний номер 
платника податків –  
9102066060 

місцезнаходження 
юридичної особи – 
295034,  

м. Сімферополь,  

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

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, 
операцій з переробки з підприємствами-резидентами;  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 
умовою для провадження певного виду діяльності; 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

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

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

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

вул. Лермонтова, буд. 18,  
кв. 62 

(295034, г. Симферополь, 
ул. Лермонтова, дом 18, 
кв. 62) 

24.  Товариство з обмеженою 
відповідальністю ''Ніка 
Медіа'' 

(Общество с 
ограниченной 
ответственностью ''Ника 
Медиа'') 

відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб 
Російської Федерації: 

основний державний 
реєстраційний номер –  
1149102173868 

ідентифікаційний номер 
платника податків –  
9102065412 

місцезнаходження 
юридичної особи –  
295034, м. Сімферополь, 
вул. Лермонтова, буд. 18, 
кв. 62 

(295034, г. Симферополь, 
ул. Лермонтова, дом 18, 
кв. 62) 

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

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, 
операцій з переробки з підприємствами-резидентами;  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 
умовою для провадження певного виду діяльності; 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

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

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

 

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 

25.  Автономна некомерційна 

організація 

''Телерадіокомпанія 

''Крим'' 

(Автономная 

некоммерческая 

организация 

''Телерадиокомпания 

''Крым'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –  

1149102032507 

ідентифікаційний номер 

платника податків –  

9102020940 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

295001, м. Сімферополь, 

вул. Студентська, буд. 14  

(295001, г. Симферополь, 

ул. Студенческая, дом 14) 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами;  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

7) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

Три роки 

26.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

''Максимум-Крим''  

 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами;  

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 

''Максимум-Крым'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –  

1169102088011 

ідентифікаційний номер 

платника податків –  

9102220001 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

295035, м. Сімферополь, 

вул. Маршала Жукова, 

буд. 17, поверх 15, офіс 13  

(295035, г. Симферополь, 

ул. Маршала Жукова,  

дом 17, этаж 15, офис 13) 

 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

7) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

27.  Акціонерне товариство 

''Видавничий дім 

''Комсомольська правда''  

(Акционерное общество 

''Издательский дом 

''Комсомольская правда'') 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

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 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –  

1027739295781 

ідентифікаційний номер 

платника податків –  

7714037217 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

127287, м. Москва, Старий 

Петровсько-Розумовський 

проїзд, буд. 1/23, будівля 1  

(127287, г. Москва, 

Старый Петровско-

Разумовский проезд,  

дом 1/23, строение 1) 

 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

7) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

28.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю ''Бюро 

добрих послуг'' 

(Общество с 

ограниченной 

ответственностью ''Бюро 

добрых услуг'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами;  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –  

1101650011165 

ідентифікаційний номер 

платника податків –  

1650213223 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

295022, м. Сімферополь, 

вул. Бела Куна, буд. 19, 

кв. 132  

(295022, г. Симферополь, 

ул. Бела Куна, дом 19,  

кв. 132) 

 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

7) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

29.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю ''Асоль''  

(Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

''Ассоль'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –  

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами;  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

7) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

Три роки 



22 

Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

1159102020087 

ідентифікаційний номер 

платника податків –  

9102156500 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

295050, м. Сімферополь, 

вул. Лізи Чайкіної, буд. 1, 

офіс 314  

(295050, г. Симферополь, 

ул. Лизы Чайкиной, дом 1, 

офис 314) 

 

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

30.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

''Радіокомпанія Радіо 

Рокс-Регіон''  

(Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

''Радиокомпания Радио 

Рокс-Регион'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –  

1132310011536 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

7) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

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 –  

2310174868 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

350000, Краснодарський 

край, м. Краснодар,  

вул. Північна, буд. 279  

(350000, Краснодарский 

край, г. Краснодар, 

ул. Северная, дом 279) 

 

31.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю ''Стайл 

медіахолдинг''  

(Общество с 

ограниченной 

ответственностью ''Стайл 

медиахолдинг'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –  

1125024008306 

ідентифікаційний номер 

платника податків –  

5024132750 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами;  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

7) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

123060, м. Москва,  

вул. Народного 

ополчення, буд. 39,  

корп. 2, поверх 2, 

приміщення 15  

(123060, г. Москва, 

ул. Народного ополчения, 

дом 39, корп. 2, этаж 2, 

помещение 15) 

 

32.  Автономна некомерційна 

організація ''Громадська 

кримськотатарська 

телерадіокомпанія''  

(Автономная 

некоммерческая 

организация 

''Общественная 

крымскотатарская 

телерадиокомпания'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –  

1159102108879 

 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами;  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

7) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

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 –  

9102190660 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

295011, м. Сімферополь, 

вул. Козлова, буд. 45  

(295011, г. Симферополь, 

ул. Козлова, дом 45) 

 

33.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю ''Ефект''  

(Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

''Эффект'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –  

1113123008547 

ідентифікаційний номер 

платника податків –  

3123282907 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

308023,  

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами;  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

7) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

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 

Бєлгородська область, 

м. Бєлгород, 

вул. Студентська, буд. 28, 

офіс 502  

(308023, Белгородская 

область, г. Белгород,  

дом 28, офис 502) 

 

34.  Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
''Телерадіокомпанія ''Сан-
Фуето''  

(Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
''Телерадиокомпания 
''Сан-Фуэто'') 

відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб 
Російської Федерації: 

основний державний 
реєстраційний номер –  
1149102090048 

ідентифікаційний номер 
платника податків –  
9108007223 

місцезнаходження 
юридичної особи –  
298108, м. Феодосія,  

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами;  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

7) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

Три роки 



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 

вул. Горького, буд. 42,  
кв. 20  

(298108, г. Феодосия,  
ул. Горького, дом 42,  
кв. 20) 
 

35.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю ''100 і К'' 

(Общество с 

ограниченной 

ответственностью ''100 и 

К'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –  

1027739885557 

ідентифікаційний номер 

платника податків –  

7705012512 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

115054, м. Москва,  

вул. Велика Піонерська, 

буд. 15, будівля 1, поверх 

1, приміщення II, офіс 1С  

 

 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами;  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

7) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

 

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 

(115054, г. Москва,  

ул. Большая Пионерская,  

дом 15, строение 1, этаж 1, 

помещение II, офис 1С) 

36.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

''Телерадіокомпанія 

''Медіапрофіль''  

(Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

''Телерадиокомпания 

''Медиапрофиль'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –  

1149102124764 

ідентифікаційний номер 

платника податків –  

9102058670 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

295053, м. Сімферополь, 

вул. імені Мате Залки, 

буд. 17Б, офіс 1306  

 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами;  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

7) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

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 

(295053, г. Симферополь, 

ул. имени Матэ Залки,  

дом 17Б, офис 1306) 

 

37.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю ''Про-

радіо''  

(Общество с 

ограниченной 

ответственностью ''Про-

радио'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –  

1164401050824 

ідентифікаційний номер 

платника податків –  

4401168720 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

156005, Костромська 

область, м. Кострома,  

вул. Нати Бабушкіної, 

буд. 31А, літер В2, 

приміщення 19  

 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами;  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

7) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

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 

(156005, Костромская 

область, г. Кострома,  

ул. Наты Бабушкиной, 

дом 31А, литер В2, 

помещение 19) 

38.  Закрите акціонерне 

товариство ''Карусель''  

(Закрытое акционерное 

общество ''Карусель'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –  

1127746060474 

ідентифікаційний номер 

платника податків –  

7743842881 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

125445, м. Москва,  

вул. Смольна, 24А, 1212  

(125445, г. Москва, 

ул. Смольная, 24А, 1212) 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами;  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

7) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

Три роки 

39.  Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
''Національний 
спортивний телеканал''  

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

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, 
операцій з переробки з підприємствами-резидентами;  

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 
''Национальный 
спортивный телеканал'') 

відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб 
Російської Федерації: 

основний державний 
реєстраційний номер –  
1157746509865 

ідентифікаційний номер 
платника податків –  
7726341892 

місцезнаходження 
юридичної особи –  
129272, м. Москва, 
вул. Трифонівська, 
буд. 57А, поверх 4,  
офіс 4-11  

(129272, г. Москва,  
ул. Трифоновская, 
дом 57А, этаж 4,  
офис 4-11) 

 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 
умовою для провадження певного виду діяльності; 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

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

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

40.  Товариство з обмеженою 
відповідальністю ''СТС 
Медіа''  

 

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

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, 
операцій з переробки з підприємствами-резидентами;  

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 ''СТС 
Медиа'') 

відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб 
Російської Федерації: 

основний державний 
реєстраційний номер –  
1027739102148 

ідентифікаційний номер 
платника податків –  
7718215904 

місцезнаходження 
юридичної особи –  
127137, м. Москва,  
вул. Правди, буд. 15, 
будівля 2  

(127137, г. Москва, 
ул. Правды, дом 15, 
строение 2) 

 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 
умовою для провадження певного виду діяльності; 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

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

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

41.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

''Медіагруп ''ФМ'' 

(Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

''Медиагрупп ''ФМ'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –  

1149102030538 

ідентифікаційний номер 

платника податків –  

9102019977 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

295017, м. Сімферополь, 

вул. Київська, буд. 20Б, 

поверх 2, приміщення 24  

(295017, г. Симферополь, 

ул. Киевская, дом 20Б, 

этаж 2, помещение 24) 

 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

7) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

42.  Закрите акціонерне 

товариство ''Міждержавна 

телерадіокомпанія ''Мир''  

(Закрытое акционерное 

общество 

''Межгосударственная 

телерадиокомпания 

''Мир'') 

 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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 –  

1027739003632 

ідентифікаційний номер 

платника податків –  

7705010096 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

115035, м. Москва,  

вул. П’ятницька, 25 

(115035, г. Москва,  

ул. Пятницкая, 25) 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

7) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

43.  Державна автономна 

установа міста 

Севастополя 

''Севастопольська 

телерадіокомпанія''  

(Государственное 

автономное учреждение 

города Севастополя 

''Севастопольская 

телерадиокомпания'') 

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 в частині заборони експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами;  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

7) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

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 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –  

1159204015552 

ідентифікаційний номер 

платника податків –  

9204552077 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

299011, м. Севастополь, 

вул. 4-та Бастіонна, буд. 1  

(299011, г. Севастополь, 

ул. 4-я Бастионная, дом 1) 

44.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю ''Медіа 

ТВ Севастополь''  

(Общество с 

ограниченной 

ответственностью ''Медиа 

ТВ Севастополь'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –  

1149204007369 

 

ідентифікаційний номер 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

7) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

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 

платника податків –  

9201002452 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

299053, м. Севастополь, 

вул. Вакуленчука, буд. 33, 

корпус ''А''/3, офіс 5  

(299053, г. Севастополь, 

ул. Вакуленчука, дом 33, 

корпус ''А''/3, офис 5) 

 

45.  Акціонерне товариство 

''Мережа телевізійних 

станцій''  

(Акционерное общество 

''Сеть телевизионных 

станций'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –  

1027700151852 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

7707115217 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

7) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

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 

127137, м. Москва,  

вул. Правди, буд. 15, 

будівля 2  

(127137, г. Москва,  

ул. Правды, дом 15, 

строение 2) 

46.  Товариство з обмеженою 
відповідальністю  
''Спас ТВ'' 

(Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
''Спас ТВ'') 

відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб 
Російської Федерації: 

основний державний 
реєстраційний номер –  
1077763516423 

ідентифікаційний номер 
платника податків –  
7701759462 

місцезнаходження 
юридичної особи –  
125040, м. Москва, 
вул. Скакова, 32, будівля 2 

(125040, г. Москва,  
ул. Скаковая, 32,  
строение 2) 

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

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, 
операцій з переробки з підприємствами-резидентами;  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 
умовою для провадження певного виду діяльності; 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

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

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

 

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 

47.  Акціонерне товариство 

''Новий канал''  

(Акционерное общество 

''Новый канал'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –  

1047796750880 

ідентифікаційний номер 

платника податків –  

7734517148 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

127137, м. Москва,  

вул. Правди, буд. 15, 

будівля 2  

(127137, г. Москва,  

ул. Правды, дом 15, 

строение 2) 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами;  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

7) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

Три роки 

48.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

''Профмедіа ТВ'' 

(Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

''Профмедиа ТВ'') 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами;  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –  

1077761413465 

ідентифікаційний номер 

платника податків –  

7731577653 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

129272, м. Москва,  

вул. Трифонівська, 

буд. 57А, поверх 5,  

офіс 5-08  

(129272, г. Москва, 

ул. Трифоновская, 

дом 57А, этаж 5,  

офис 5-08) 

 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

7) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

49.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

''Телеканал ТВ3'' 

(Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

''Телеканал ТВ3'') 

відомості згідно з Єдиним 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами;  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –  

1097746597046 

ідентифікаційний номер 

платника податків –  

7726637635 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

129272, м. Москва,  

вул. Трифонівська, 

буд. 57А, поверх 4,  

офіс 4-28  

(129272, г. Москва,  

ул. Трифоновская, 

дом 57А, этаж 5,  

офис 4-28) 

 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

7) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

50.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

''Телекомпанія П’ятниця''  

(Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

''Телекомпания Пятница'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами;  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –  

1107746014320 

ідентифікаційний номер 

платника податків –  

7725685604 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

129272, м. Москва,  

вул. Трифонівська, 

буд. 57А, поверх 4,  

офіс 4-27  

(129272, г. Москва,  

ул. Трифоновская, 

дом 57А, этаж 4,  

офис 4-27) 

 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

7) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

51.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю ''Муз ТВ 

Операційна компанія'' 

(Общество с 

ограниченной 

ответственностью ''Муз 

ТВ Операционная 

компания'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами;  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

6) заборона користування радіочастотним ресурсом 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 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –  

5087746427434 

ідентифікаційний номер 

платника податків –  

7703679460 

місцезнаходження 

юридичної особи –  05066, 

м. Москва, 

вул. Ольховська,  

буд. 4, корпус 2, поверх 4, 

приміщення 455  

(105066, г. Москва, 

ул. Ольховская, дом 4, 

корпус 2, этаж 4, 

помещение 455) 

 

7) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

52.  Акціонерне товариство 

''Центральне морське 

конструкторське бюро 

''Алмаз''  

(Акционерное общество 

''Центральное морское 

конструкторское бюро 

''Алмаз'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій у частині експортно-імпортних операцій з 

підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для здійснення певного виду діяльності 

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 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1087847000010 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

7810537558 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

196128, м. Санкт-

Петербург, 

вул. Варшавська, 50 

(196128, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Варшавская, 50) 

 

53.  Акціонерне товариство 

''Центральний науково-

дослідний інститут ''Курс'' 

(Акционерное общество 

''Центральный научно-

исследовательский 

институт ''Курс'') 

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 у частині експортно-імпортних операцій з 

підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для здійснення певного виду діяльності 

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 

реєстраційний номер – 

1067746378798 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

7719584213 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

105187, м. Москва, 

вул. Кирпична, 34а 

(105187, г. Москва, 

ул. Кирпичная, 34а) 

 

54.  Акціонерне товариство 

''Прибалтійський 

суднобудівний завод 

''Янтарь'' 

(Акционерное общество 

''Прибалтийский 

судостроительный завод 

''Янтарь'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1023901861213 

 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій у частині експортно-імпортних операцій з 

підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для здійснення певного виду діяльності 

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 – 

3900000111 

місцезнаходження 
юридичної особи – 
236005, Калінінградська 
область, м. Калінінград, 
пл. Гуськова, буд. 1 

(236005, Калининградская 
область, г. Калининград, 
пл. Гуськова, д. 1) 
 

55.  Акціонерне товариство 
''33 судноремонтний 
завод'' 

(Акционерное общество 
''33 судоремонтный 
завод'') 

відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб 
Російської Федерації: 

основний державний 
реєстраційний номер – 
1083925036744 

ідентифікаційний номер 
платника податків – 
3901500276  

місцезнаходження 
юридичної особи – 
238520,  

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій у частині експортно-імпортних операцій з 

підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для здійснення певного виду діяльності 

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 

Калінінградська область, 
Балтійський район, 
м. Балтійськ,  
Руська набережна, 2 

(238520, Калининградская 
область, 
 Балтийский район,  
г. Балтийск, Русская 
набережная, 2) 

56.  Відкрите акціонерне 
товариство 
''Ленінградський 
суднобудівний завод 
''Пелла'' 

(Открытое акционерное 
общество ''Ленинградский 
судостроительный завод 
''Пелла'') 

відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб 
Російської Федерації: 

основний державний 
реєстраційний номер – 
1024701329102 

ідентифікаційний номер 
платника податків – 
4706000296 

місцезнаходження 
юридичної особи – 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій у частині експортно-імпортних операцій з 

підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для здійснення певного виду діяльності 

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 

187330, Ленінградська 
область, 
Кіровський район,  
м. Отрадне, 
вул. Центральна, 4 

(187330, Ленинградская 
область, Кировский район, 
г. Отрадное, 
ул. Центральная, 4) 

57.  Акціонерне товариство 

''Уральське виробниче 

підприємство ''Вектор'' 

(Акционерное общество 

''Уральское 

производственное 

предприятие ''Вектор'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1026604961129 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

6670012517 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

620078, Свердловська 

область, м. Єкатеринбург, 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій у частині експортно-імпортних операцій з 

підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для здійснення певного виду діяльності 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

вул. Гагаріна, 28 

(620078, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, 

ул. Гагарина, 28) 

58.  Акціонерне товариство 

''Кронштадтський 

морський завод'' 

(Акционерное общество 

''Кронштадтский морской 

завод'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1157847141242 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

7843003128 

місцезнаходження 

юридичної особи –197762, 

м. Кронштадт, вул. 

Петровська, буд. 2,  

літера ж 

(197762, г. Кронштадт,  

ул. Петровская, д. 2, 

литера ж) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій у частині експортно-імпортних операцій з 

підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для здійснення певного виду діяльності 

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 

59.  Акціонерне товариство 

''Адміралтейські верфі'' 

(Акционерное общество 

''Адмиралтейские верфи'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації:  

основний державний 

реєстраційний номер – 

1089848054339 

ідентифікаційний номер 

платника податків –

 7839395419 

місцезнаходження 

юридичної особи –190121, 

м. Санкт-Петербург, 

набережна ріки Фонтанки, 

буд. 203 

(190121, г. Санкт-

Петербург, набережная 

реки Фонтанки, д. 203) 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій у частині експортно-імпортних операцій з 

підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для здійснення певного виду діяльності 

Три роки 

60.  Акціонерне товариство 

''Центральне 

конструкторське бюро 

морської техніки ''Рубін''  

(Акционерное общество 

''Центральное 

конструкторское бюро 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій у частині експортно-імпортних операцій з 

підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

морской техники ''Рубин'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1089848051116 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

7838418751  

місцезнаходження 

юридичної особи – 

191119, м. Санкт-

Петербург,  

вул. Марата, буд. 90 

(191119, г. Санкт-

Петербург, ул. Марата,  

д. 90) 
 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для здійснення певного виду діяльності 

61.  Акціонерне товариство 

''Завод ім. О. А. Кулакова'' 

(Акционерное общество 

''Завод им. А. 

А. Кулакова'') 

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 у частині експортно-імпортних операцій з 

підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для здійснення певного виду діяльності 

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 – 

5067847003428 

ідентифікаційний номер 

платника податків –

 7813346618 

місцезнаходження 

юридичної особи –197198, 

м. Санкт-Петербург, 

вул. Яблочкова, 12 

(197198, г. Санкт-

Петербург,  

ул. Яблочкова, 12) 
 

62.  Закрите акціонерне 

товариство ''Науково-

виробничий центр 

''Аквамарин'' 

(Закрытое акционерное 

общество ''Научно-

производственный центр 

''Аквамарин'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1037816019713 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій у частині експортно-імпортних операцій з 

підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для здійснення певного виду діяльності 

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 – 

7806121490 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

195196, м. Санкт-

Петербург, 

вул. Талліннська, буд. 7 

(195196,  

г. Санкт-Петербург, 

ул. Таллинская, д. 7) 

63.  Державне унітарне 

підприємство "Республіки 

Крим" ''Феодосійський 

судномеханічний завод'' 

(Государственное 

унитарное предприятие 

"Республики Крым" 

''Феодосийский 

судомеханический завод'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1149102094679 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій у частині експортно-імпортних операцій з 

підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для здійснення певного виду діяльності 

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 

9108007738 

місцезнаходження 

юридичної особи – 298108, 

м. Феодосія, вул. Горького, 

буд. 19 

(298108, г. Феодосия, 

ул. Горького, д. 19) 

 

64.  Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
''Спеціальна виробничо-
технічна база ''Пламя'' 

(Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
''Специальная 
производственно-
техническая база ''Пламя'') 

відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб 
Російської Федерації: 

основний державний 
реєстраційний номер – 
1159204012912 

ідентифікаційний номер 
платника податків – 
9204551115 

місцезнаходження 

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

2) обмеження торговельних операцій у частині експортно-імпортних операцій з 
підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 
умовою для здійснення певного виду діяльності 

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 

юридичної особи – 
299011, м. Севастополь,  
вул. Терещенка, буд. 11 

(299011, г. Севастополь, 
ул. Терещенко, д. 11) 

65.  Товариство з обмеженою 
відповідальністю ''Каффа-
Порт'' 

(Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
''Каффа-Порт'') 

відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб 
Російської Федерації: 

основний державний 
реєстраційний номер – 
1159102040745 

ідентифікаційний номер 
платника податків – 
9108105460 

місцезнаходження 
юридичної особи – 
298109, м. Феодосія,  
вул. Українська, буд. 44, 
приміщення 1н 

(298109, г. Феодосия,  
ул. Украинская, д. 44, 
помещение 1н) 

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

2) обмеження торговельних операцій у частині експортно-імпортних операцій з 
підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 
умовою для здійснення певного виду діяльності 

 

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 

66.  Акціонерне товариство 

''Алтайський 

приладобудівний завод 

''Ротор'' 

(Акционерное общество 

''Алтайский 

приборостроительный 

завод ''Ротор'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1022201770084 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

2225008370 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

656906, Республіка 

Татарстан, Алтайський 

край, м. Барнаул, Лісовий 

тракт, 63 

(656906, Республика 

Татарстан, Алтайский 

край, г. Барнаул, Лесной 

тракт, 63) 
 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій у частині експортно-імпортних операцій з 

підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для здійснення певного виду діяльності 

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 

67.  Акціонерне товариство 

''Концерн ''Науково-

виробниче об’єднання 

''Аврора'' 

(Акционерное общество 

''Концерн ''Научно-

производственное 

объединение ''Аврора'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1097847058143 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

7802463197 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

194021, м. Санкт-

Петербург, 

вул. Карбишева, 15 

(194021, г. Санкт-

Петербург,  

ул. Карбышева, 15) 
 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій у частині експортно-імпортних операцій з 

підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для здійснення певного виду діяльності 

Три роки 

68.  Акціонерне товариство 

''Сєвєрний прєс'' 

 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій у частині експортно-імпортних операцій з 

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 

(Акционерное общество 

''Северный пресс'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

5067847021556 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

7806337732 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

195196, м. Санкт-

Петербург, 

вул. Талліннська, 7 

(195196, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Таллинская, 7) 

підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для здійснення певного виду діяльності 

69.  Публічне акціонерне 

товариство 

''Пролетарський завод'' 

(Публичное акционерное 

общество ''Пролетарский 

завод'') 

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 у частині експортно-імпортних операцій з 

підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для здійснення певного виду діяльності 

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 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1027806079289 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

7811039386  

місцезнаходження 

юридичної особи – 

192029, м. Санкт-

Петербург, вул. Дудка, 3 

(192029, г. Санкт-

Петербург, ул. Дудко, 3) 
 

70.  Акціонерне товариство 

''Завод малих серій ''Знамя 

труда'' 

(Акционерное общество 

''Завод малых серий 

''Знамя труда'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1047855037273 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій у частині експортно-імпортних операцій з 

підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для здійснення певного виду діяльності 

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 

7806302169 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

195027, м. Санкт-

Петербург, 

просп. Шаумяна, 4-1, 

літера а 

(195027, г. Санкт-

Петербург, 

просп. Шаумяна, 4-1, 

литера а) 

71.  Акціонерне товариство 

''Науково-виробниче 

підприємство ''Радар 

ММС'' 

(Акционерное общество 

''Научно-

производственное 

предприятие 

''Радар ММС'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1027807560186 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій у частині експортно-імпортних операцій з 

підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для здійснення певного виду діяльності 

Три роки 



60 

Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

7814027653 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

197375, м. Санкт-

Петербург, 

вул. Новосельковська, 

буд. 37, літера а 

(197375, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Новосельковская,  

д. 37, литера а) 
 

72.  Акціонерне товариство 

''Центр технології 

суднобудування і 

судноремонту'' 

(Акционерное общество 

''Центр технологии 

судостроения и 

судоремонта'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1097847011371 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій у частині експортно-імпортних операцій з 

підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для здійснення певного виду діяльності 

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 

7805482938 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

198095, м. Санкт-

Петербург,  

вул. Промислова, 7 

(198095, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Промышленная, 7) 

73.  Акціонерне товариство 

''Казанський оптико-

механічний завод'' 

(Акционерное общество 

''Казанский 

оптико-механический 

завод'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1021603617188 

ідентифікаційний номер 

платника податків –

 1660004229 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

420075,  

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій у частині експортно-імпортних операцій з 

підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для здійснення певного виду діяльності 

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 

Республіка Татарстан,  

м. Казань, вул. Ліпатова, 

буд. 37 

(420075, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул. Липатова, д. 37) 

74.  Акціонерне товариство 

''Щегловський вал''  

Акционерное общество 

''Щегловский вал'' 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1027100686249 

ідентифікаційний номер 

платника податків –

 7105026111 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

300004, Тульська область, 

м. Тула, вул. Щегловська 

засіка, 31б 

(300004, Тульская 

область, г. Тула, 

ул. Щегловская засека, 31б) 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій у частині експортно-імпортних операцій з 

підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для здійснення певного виду діяльності 

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 

75.  Акціонерне товариство 

''Обухівське'' 

(Акционерное общество 

''Обуховское'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1037811025152 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

7805025258 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

196084, м. Санкт-

Петербург, вул. Квіткова, 

буд. 7, літера л 

(196084, г. Санкт-

Петербург, ул. Цветочная, 

д. 7, литера л) 
 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій у частині експортно-імпортних операцій з 

підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для здійснення певного виду діяльності 

Три роки 

76.  Відкрите акціонерне 

товариство 

''Радіотехкомплект'' 

(Открытое акционерное 

общество 

''Радиотехкомплект'') 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій у частині експортно-імпортних операцій з 

підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1037851047761 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

7826169162 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

192012, м. Санкт-

Петербург, 

просп. Обухівської 

Оборони, буд. 120,  

літера ''КЕ'' 

(192012, г. Санкт-

Петербург, 

просп. Обуховской 

Обороны, д. 120,  

литера ''КЕ'') 
 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для здійснення певного виду діяльності 

77.  Публічне акціонерне 

товариство 

Суднобудівний завод 

''Сєвєрная вєрфь'' 

(Публичное акционерное 

общество 

Судостроительный завод 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій у частині експортно-імпортних операцій з 

підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

''Северная верфь'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1027802713773 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

7805034277 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

198096, м. Санкт-

Петербург, вул. 

Корабельна, буд. 6 

(198096, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Корабельная, д. 6) 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для здійснення певного виду діяльності 

78.  Акціонерне товариство 

''Середньо-Невський 

суднобудівний завод'' 

(Акционерное общество 

''Средне-Невский 

судостроительный завод'') 

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 у частині експортно-імпортних операцій з 

підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для здійснення певного виду діяльності 

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 – 

1089848054350 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

7817315385 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

196643, м. Санкт-

Петербург,  

с-ще Понтонний,  

вул. Заводська, 10 

(196643, г. Санкт-

Петербург, 

пос. Понтонный,  

ул. Заводская, 10) 

79.  Акціонерне товариство 

''Швабе-технологічна 

лабораторія''  

(Акционерное общество 

''Швабе-технологическая 

лаборатория) 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1101690036843 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій у частині експортно-імпортних операцій з 

підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для здійснення певного виду діяльності 

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 – 

1660141553 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

420075, Республіка 

Татарстан, м. Казань,  

вул. Ліпатова, 37 

(420075, Республика 

Татарстан, г. Казань,  

ул. Липатова, 37) 

80.  Відкрите акціонерне 

товариство ''Завод  

ім. В. О. Дєгтярьова'' 

(Открытое акционерное 

общество ''Завод им. В. А. 

Дегтярёва'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1023301951397 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

3305004083 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій у частині експортно-імпортних операцій з 

підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для здійснення певного виду діяльності 

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 

601900, Володимирська 

область, м. Ковров, 

вул. Труда, 4 

(601900, Владимирская 

область, г. Ковров, 

ул. Труда, 4) 

81.  Акціонерне товариство 

''Всеросійський науково-

дослідний інститут 

''Сигнал'' 

(Акционерное общество 

''Всероссийский научно-

исследовательский 

институт ''Сигнал'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1103332000232  

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

3305708964 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

601903, Володимирська 

область, м. Ковров,  

вул. Крупської, 37) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій у частині експортно-імпортних операцій з 

підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для здійснення певного виду діяльності 

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 

(601903, Владимирская 

область, г. Ковров,  

ул. Крупской, 37) 

82.  Відкрите акціонерне 

товариство ''Калузький 

турбінний завод'' 

(Открытое акционерное 

общество ''Калужский 

турбинный завод'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1024001337360 

ідентифікаційний номер 

платника податків –

 4026007424 

місцезнаходження 

юридичної особи –248010, 

Калузька область,  

м. Калуга, 

вул. Московська, буд. 241 

(248010, Калужская 

область, г. Калуга, 

ул. Московская, д. 241) 

 

1) блокування активів –  тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій у частині експортно-імпортних операцій з 

підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для здійснення певного виду діяльності 

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 

83.  Акціонерне товариство 

''Омський завод 

транспортного 

машинобудування'' 

(Акционерное общество 

''Омский завод 

транспортного 

машиностроения'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний  

номер – 1085543060734 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

5505204171 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

644020, Омська область, 

м. Омськ, пров. Красний, 2 

(644020, Омская область, 

г. Омск, пер. Красный, 2) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій у частині експортно-імпортних операцій з 

підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для здійснення певного виду діяльності 

Три роки 

84.  Акціонерне товариство 

''Уральське 

конструкторське бюро 

транспортного 

машинобудування'' 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій у частині експортно-імпортних операцій з 

підприємствами-резидентами; 

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 

(Акционерное общество 

''Уральское 

конструкторское бюро 

транспортного 

машиностроения'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1086623004380 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

6623049453 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

622007, Свердловська 

область, м. Нижній Тагіл, 

Східне шосе, 38 

(622007, Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, 

Восточное шоссе, 38) 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для здійснення певного виду діяльності 

85.  Акціонерне товариство 

''Ульянівський механічний 

завод'' 

(Акционерное общество 

''Ульяновский 

механический завод'') 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій у частині експортно-імпортних операцій з 

підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний  

номер – 1027301482603 

ідентифікаційний номер 

платника  

податків – 7303026762 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

432008, Ульяновська 

область, м. Ульяновськ, 

Московське шосе, 94 

(432008, Ульяновская 

область, г. Ульяновск, 

Московское шоссе, 94) 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для здійснення певного виду діяльності 

86.  Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
''ВОЛГОТРАНС'' 

(Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
''ВОЛГОТРАНС'') 

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 у частині експортно-імпортних операцій з 
підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 
умовою для здійснення певного виду діяльності 

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 – 1096317003970 

ідентифікаційний номер 
платника  
податків – 6317079434 

місцезнаходження 
юридичної особи – 
443042, Самарська 
область, м. Самара, 
вул. Білоруська, 132 

(443042, Самарская 
область, г. Самара,  
ул. Белорусская,132) 

87.  Акціонерне товариство 
''Морський акціонерний 
банк'' 

(Акционерное общество 
''Морской акционерный 
банк'') 

відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб 
Російської Федерації: 

основний державний 
реєстраційний номер –
 1027700568224 

ідентифікаційний номер 
платника податків –
 7714060199 

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

2) обмеження торговельних операцій у частині експортно-імпортних операцій з 
підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 
умовою для здійснення певного виду діяльності 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

місцезнаходження 
юридичної особи – 
117105, м. Москва, 
Варшавське  
шосе, 1, 1–2 

(117105, г. Москва, 
Варшавское шоссе, 1, 1–2) 

88.  ТОВ ''Хорека Партнер'' 

(ООО ''Хорека Партнер'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1142312001303  

ідентифікаційний номер 

платника податків –

2312211441 

місцезнаходження 

юридичної особи –  50018, 

Краснодарський край, м. 

Краснодар, 

вул. Сормовська, буд. 7, 

літер Ц, офіс 306  

(350018, Краснодарский 

край, г. Краснодар, 

ул. Сормовская, дом 7, 

литер Ц, офис 306) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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

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 

89.  ТОВ ''ПКФ ''Автоматика'' 

(ООО ''ПКФ 

''Автоматика'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1149102032023 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

9102020620 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

295050, м. Сімферополь, 

вул. Ростовська, буд. 19б, 

поверх цокольний  

(295050, г. Симферополь, 

ул. Ростовская,  

дом 19б, этаж цокольный) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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

Три роки 

90.  ТОВ ''Добрострой'' 

(ООО ''Добрострой'') 

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 в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

реєстраційний номер – 

1149102038106  

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

9102024078 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

295026, м. Сімферополь, 

вул. Желєзнодорожна, 

буд. 8, офіс 2 

(295026, г. Симферополь, 

ул. Железнодорожная,  

дом 8, офис 2) 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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

91.  ТОВ ''ГОР'' 

(ООО ''ГОР'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1159102064440 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

9102172742 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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

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 

295011, м. Сімферополь, 

вул. Козлова,  

буд. 30, кв. 4 

(295011, г. Симферополь, 

ул. Козлова, дом 30, кв. 4) 

92.  ТОВ ''Офіс-Коннект'' 

(ООО ''Офис-Коннект'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1047855016670  

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

7806301091 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

195112, м. Санкт-

Петербург,  

просп. Шаумяна, буд. 18  

(195112, г. Санкт-

Петербург,  

просп. Шаумяна, дом 18) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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

Три роки 

93.  ТОВ ''Телеком-Прибор'' 

(ООО ''Телеком-Прибор'') 

відомості згідно з Єдиним 

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 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1107746378409  

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

7723757660 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

109052, м. Москва,  

вул. Калитниківська Б.,  

буд. 42, офіс 317в 

(109052, г. Москва,  

ул. Калитниковская Б., 

дом 42, офис 317в) 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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

94.  ТОВ ''ОС Ком'' 

(ООО ''ОС Ком'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1149204000285  

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

9204000284 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

299011,  м. Севастополь, 

вул. Вороніна,  

буд. 10/1–1 

(299011, г. Севастополь, 

ул. Воронина,  

дом 10/1–1) 

95.  ТОВ ''Автодом 

Сімферополь Юг'' 

(ООО ''Автодом 

Симферополь Юг'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –

1149102009099 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

9102006833 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

295050, м. Сімферополь, 

вул. Кечкеметська, буд. 92 

(295050, г. Симферополь, 

ул. Кечкеметская, дом 92) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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

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 

96.  ТОВ ''Інтегратор Проект'' 

(ООО ''Интегратор 

Проект'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1057746025413  

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

7718535774 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

105187, м. Москва, 

вул. Вільна, буд. 39, 

будівля 4  

(105187, г. Москва, 

ул. Вольная, дом 39, 

строение 4) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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

Три роки 

97.  ТОВ ''Преміум Авто 

Сервіс'' 

(ООО ''Премиум Авто 

Сервис'') 

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 в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1149102109529  

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

9102052981  

місцезнаходження 

юридичної особи – 

295022, м. Сімферополь, 

вул. Бородіна,  

буд. 14е, літера Г 

(295022, г. Симферополь, 

ул. Бородина, дом 14е, 

литера Г) 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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

98.  ТОВ ''Абат-Сервіс НСК'' 

(ООО ''Абат-Сервис 

НСК'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1125476134376  

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

5406721884  

місцезнаходження 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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

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 

юридичної особи – 

630005, Новосибірська 

область, м. Новосибірськ, 

вул. Некрасова, буд. 65, 

офіс 4 

(630005, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, 

ул. Некрасова, дом 65, 

офис 4) 

99.  ТОВ ''Аврора'' 

(ООО ''Аврора'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1145258003967 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

5258116312 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

603061, Нижегородська 

область, м. Нижній 

Новгород, вул. Гліба 

Успенського, буд. 4, 

корпус 1, офіс 6  

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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

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 

(603061, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, ул. Глеба 

Успенского, дом 4,  

корпус 1, офис 6) 

100.  ТОВ ''Профгігієна ТМ'' 

(ООО ''Профгигиена ТМ'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1123668003491 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

3662172529 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

394026, Воронезька 

область, м. Воронеж, 

вул. Машинобудівельників, 

буд. 2 

(394026, Воронежская 

область, г. Воронеж, 

ул. Машиностроителей, 

дом 2) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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

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 

101.  ТОВ ''Озон-Юг'' 

(ООО ''Озон-Юг'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1149102007120   

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

9102005484 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

295015, м. Сімферополь, 

вул. Батуріна, буд. 83, 

приміщення 1   

(295015, г. Симферополь, 

ул. Батурина, дом 83, 

помещение 1) 
 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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

Три роки 

102.  ТОВ ''Енергонезалежність'' 

(ООО 

''Энергонезависимость'') 

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 в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

реєстраційний номер – 

1107746989536  

ідентифікаційний номер 

платника податків –  

7723780122 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

125130, м. Москва, 

проїзд Старопетрівський, 

буд. 7а, будівля 19, офіс 3 

(125130, г. Москва, 

проезд Старопетровский, 

дом 7а, строение 19,  

офис 3) 
 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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

103.  ТОВ ''Діей Проджект'' 

(ООО ''Диэй Проджект'') 

відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб 
Російської Федерації: 

основний державний 
реєстраційний номер – 
1125543049092  

ідентифікаційний номер 
платника податків – 
5501243733 

місцезнаходження 
юридичної особи – 
644901,  

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

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 
операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 
умовою для провадження певного виду діяльності; 

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

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 

Омська область, м. Омськ, 
мікрорайон Береговий, 
вул. Совєтська, буд. 5,  
кв. 26 

(644901, Омская область, 
г. Омск, микрорайон 
Береговой, ул. Советская, 
дом 5, кв. 26) 

104.  ТОВ ''Комплектпоставка'' 

(ООО ''Комплектпоставка'') 

відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб 
Російської Федерації: 

основний державний 
реєстраційний номер – 
1097746302224  

ідентифікаційний номер 
платника податків – 
7730610643 

місцезнаходження 
юридичної особи – 
111033,  м. Москва,  
вул. Золоторізький вал, 
буд. 34, будівля 6  

(111033,  г. Москва,  
ул. Золоторожский вал, 
дом 34, строение 6) 

 

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

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 
операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 
умовою для провадження певного виду діяльності; 

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

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 

105.  ТОВ ''Аксес Телеком'' 

(ООО ''Аксес Телеком'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1097847303223 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

7840421046  

місцезнаходження 

юридичної особи – 

192019, м. Санкт-

Петербург, набережна 

Обвідного Каналу,  

буд. 24, літер А  

(192019, г. Санкт-

Петербург, набережная 

Обводного Канала,  

дом 24, литер А) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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

Три роки 

106.  ТОВ ''Радмір Груп'' 

(ООО  ''Радмир Групп'') 

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 в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1157847331465  

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

7838043492 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

191123, м. Санкт-

Петербург, вул. Радищева, 

буд. 44, літера А, 

приміщення 10н 

(191123, г. Санкт-

Петербург, ул. Радищева, 

дом 44, литера А, 

помещение 10н) 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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

107.  ТОВ ''ГКС'' 

(ООО ''ГКС'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1127747243260  

ідентифікаційний номер 

платника податків –  

7720768984 

місцезнаходження 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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

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 

юридичної особи – 

111024, м. Москва,  

вул. Ентузіастів, 2я, 

буд. 5, корпус 41, кім. 4 

(111024, г. Москва,  

ул. Энтузиастов, 2я, дом 5, 

корпус 41, ком. 4) 

108.  ТОВ ''Велестрейд'' 

(ООО ''Велестрейд'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1159102052669 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

9102169147 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

295006, м. Сімферополь, 

бульв. Леніна, буд. 2а, 

офіс 2 

(295006, г. Симферополь, 

бульв. Ленина, дом 2а, 

офис 2) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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

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 

109.  Центр спеціального 

зв’язку та інформації 

Федеральної служби 

охорони Російської 

Федерації в "Республіці 

Крим" 

(Центр специальной связи 

и информации 

Федеральной службы 

охраны Российской 

Федерации в "Республике 

Крым") 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –

1147746397985  

ідентифікаційний номер 

платника податків –

7704861344  

місцезнаходження 

юридичної особи – 

295034, м. Сімферополь, 

бульв. Франка, буд. 16 

(295034, г. Симферополь, 

бульв. Франка, дом 16) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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

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 

110.  ТОВ ''Атіка'' 

(ООО ''Атика'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –

1122651034043  

ідентифікаційний номер 

платника податків –

2635816807 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

355037, Ставропольський 

край, м. Ставрополь, 

вул. Шпаківська, буд. 70/2   

(355037, Ставропольський 

край, г. Ставрополь, 

ул. Шпаковская, дом 70/2) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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

Три роки 

111.  ТОВ ''Тензор КМ'' 

(ООО ''Тензор КМ'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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 

1047600425795  

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

7604070645 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

150001, Ярославська 

область, м. Ярославль, 

просп. Московський,  

буд. 12, офіс 17  

(150001, Ярославская 

область, г. Ярославль, 

просп. Московский,  

дом 12, офис 17) 
 

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

112.  ТОВ ІЦ ''Глибина'' 

(ООО ИЦ ''Глубина'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1025006036285  

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

5046019282 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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

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 

142190, м. Москва,  

м. Троїцьк, вул. Лісна, 

буд. 4б, корпус Б, офіс 201  

(142190, г. Москва,  

г. Троицк, ул. Лесная, 

дом 4б, корпус Б, 

офис 201) 
 

113.  ТОВ ''Морський Сервіс – 

Інтерплюс'' 

(ООО ''Морской Сервис – 

Интерплюс'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1157847322005  

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

7806197002 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

195067, м. Санкт-

Петербург, 

просп. Єкатерининський, 

буд. 3, літер А  

(195067,  

г. Санкт-Петербург, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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

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 

просп. Екатерининский, 

дом 3, литер А) 

114.  ТОВ ТД ''Кордис'' 

(ООО ТД ''Кордис'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –

1096673007551  

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

6673202851 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

600022, Свердловська 

область, м. Єкатеринбург,  

вул. Агрономічна/ 

Санаторна, буд. 59/7,  

кв. 22 

(600022, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, 

ул. Агрономическая/ 

Санаторная, дом 59/7,  

кв. 22) 

 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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

Три роки 



95 

Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

115.  ТОВ ''Дизельфорс'' 

(ООО ''Дизельфорс'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1157847146852 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

7802517149 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

194044, м. Санкт-

Петербург,  

просп. Фінляндський, 

буд. 4, літер А, 

приміщення 14н, офіс 513  

(194044, г. Санкт-

Петербург, 

просп. Финляндский,  

дом 4, литер А, 

помещение 14н, офис 513) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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

Три роки 

116.  ТОВ ''Єврофільтр'' 

(ООО ''Еврофильтр'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

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 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1135543016850 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

5503242051 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

644116, Омська область, 

м. Омськ, вул. Амурська, 

8я, буд. 66, кв. 30 

(644116, Омская область, 

г. Омск, ул. Амурская, 8я, 

дом 66, кв. 30) 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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

117.  ТОВ ''Велход Центр'' 

(ООО ''Велход Центр'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1137746290758 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

7713766312 

місцезнаходження 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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

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 

юридичної особи – 

125599, м. Москва, 

кілометр Мкад 78-й, 

буд. 14, корпус 1 

(125599, г. Москва, 

километр Мкад 78-й, 

дом 14, корпус 1) 

118.  ТОВ ''Техноматика'' 

(ООО ''Техноматика'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –

1107847199613 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

7811467053 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

92019, м. Санкт-

Петербург,  

вул. Мельнична, буд. 18, 

літер А 

(92019, г. Санкт-

Петербург,  

ул. Мельничная, дом 18, 

литер А) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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

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 

119.  ТОВ ''ДВС Ресурс'' 

(ООО ''ДВС Ресурс'') 

відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб 
Російської Федерації: 

основний державний 
реєстраційний номер – 
1107847361225 

ідентифікаційний номер 
платника податків – 
7811476347 

місцезнаходження 
юридичної особи – 
188514, Ленінградська 
область, с-ще Ропша, 
район Ломоносівський, 
Красносільське шосе, 46 

(188514, Ленинградская 
область, поселок Ропша, 
район Ломоносовский, 
Красносельское шоссе, 46) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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

Три роки 

120.  ТОВ ''МІП ЛТД'' 

(ООО ''МИП ЛТД'') 

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 в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 
операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

реєстраційний номер – 
1092315006475 

ідентифікаційний номер 
платника податків – 
2315156904 

місцезнаходження 
юридичної особи – 
353910, Краснодарський 
край, м. Новоросійськ, 
просп. Леніна, буд. 87, 
офіс 67 

(353910, Краснодарский 
край, г. Новороссийск, 
просп. Ленина, дом 87, 
офис 67) 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 
умовою для провадження певного виду діяльності; 

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

121.  Федеральна державна 
казенна установа 
''Прикордонне управління 
Федеральної служби 
безпеки Російської 
Федерації по "Республіці 
Крим''  

(Федеральное 
государственное казенное 
учреждение ''Пограничное 
управление Федеральной 
службы безопасности 
Российской Федерации по 
"Республике Крым'') 

відомості згідно з Єдиним 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій в частині заборони  експортно-імпортних операцій, 

операцій з переробки з підприємствами-резидентами; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності; 

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

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 

державним реєстром 
юридичних осіб 
Російської Федерації: 

основний державний 
реєстраційний номер – 
1149102002675 

ідентифікаційний номер 
платника податків – 
9102002290 

місцезнаходження 
юридичної особи – 
295000, м. Сімферополь, 
вул. Федотова, буд. 27 

(295000, г. Симферополь, 
ул. Федотова, дом 27) 

122.  Автономна некомерційна 

організація ''Науково-

просвітницький Центр 

палеоетнологічних 

досліджень''  

(Автономная 

некоммерческая 

организация ''Научно-

просветительский Центр 

палеоэтнологических 

исследований'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

5) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

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 – 

1155000000330 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

5032194823 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

143020, Московська 

область, Одінцовський 

район, с. Зайцево, 

Кокошкінське шосе, буд. 1 

(143020, Московская 

область, 

Одинцовский район, 

деревня Зайцево, 

Кокошкинское шоссе,  

дом 1) 

123.  Всеросійська громадська 

організація ''Руське 

географічне товариство''  

(Всероссийская 

общественная 

организация ''Русское 

географическое 

общество'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

5) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

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 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1037858010970 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

7812011023 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

190000, м. Санкт-

Петербург,  

пров. Гривцова, 10,  

літера А  

 (190000, г. Санкт-

Петербург,  

переул. Гривцова, 10, 

литера А) 

124.  Державна наукова 

бюджетна установа 

''Академія наук 

Республіки Татарстан''  

(Государственное научное 

бюджетное учреждение 

''Академия наук 

Республики Татарстан'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

5) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

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 – 

1021602836441 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

1654008987 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

420111, Республіка 

Татарстан, м. Казань, 

вул. Баумана, буд. 20  

(420111, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул. Баумана, дом 20) 

125.  Непублічне акціонерне 

товариство ''Спадщина 

Кубані''  

(непубличное 

акционерное общество 

''Наследие Кубани'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1062309026493 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

5) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

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 

2309101833 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

350063, Краснодарський 

край, м. Краснодар, 

вул. Червоноармійська, 16  

(350063, Краснодарский 

край, г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 16) 

126.  ТОВ ''Артефакт''  

(ООО ''Артефакт'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1136195007915 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

6163131272 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

344006, Ростовська 

область, м. Ростов-на-

Дону,  

просп. Чехова, буд. 62, 

офіс 20  

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

5) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

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 

(344006, Ростовская 

область, г. Ростов-на-

Дону, просп. Чехова,  

дом 62, офис 20) 

127.  ТОВ ''Архе''  

(ООО ''Архэ'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1147847109816 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

7840504616 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

191119, м. Санкт-

Петербург, вул. Правди, 

буд. 12, літер А, 

приміщення 4н  

(191119, г. Санкт-

Петербург, ул. Правды, 

дом 12, литер А, 

помещение 4н) 

 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

5) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

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 

128.  ТОВ ''Південний 
регіональний центр 
археологічних 
досліджень''  

(ООО ''Южный 
региональный центр 
археологических 
исследований'') 

відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб 
Російської Федерації: 

основний державний 
реєстраційний номер – 
1082308009024 

ідентифікаційний номер 
платника податків – 
2308148349 

місцезнаходження 
юридичної особи – 
350049, Краснодарський 
край, м. Краснодар, 
вул. імені Космонавта 
Гагаріна, буд. 248, 
приміщення 17  

(350049, Краснодарский 
край, г. Краснодар, 
ул. имени Космонавта 
Гагарина, дом 248, 
помещение 17) 

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

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 
умовою для провадження певного виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 

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

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

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 

129.  ТОВ ''Терра''  

(ООО ''Терра'') 

відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб 
Російської Федерації: 

основний державний 
реєстраційний номер – 
1083668040301 

ідентифікаційний номер 
платника податків – 
3661045398 

місцезнаходження 
юридичної особи –  
394055, Воронезька 
область, м. Воронеж, 
вул. Льотчика Злобіна, 
буд. 20, приміщення 1  

(394055, Воронежская 
область, г. Воронеж,  
ул. Летчика Злобина,  
дом 20, помещение 1) 

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

2) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 
умовою для провадження певного виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 

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

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

Три роки 

130.  Федеральна державна 
бюджетна освітня 
установа вищої освіти 
''Московський державний 
університет  
імені М. В. Ломоносова''  

(Федеральное 
государственное 

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

2) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 
умовою для провадження певного виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования ''Московский 
государственный 
университет  
имени М. В. Ломоносова'') 

відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб 
Російської Федерації: 

основний державний 
реєстраційний номер – 
1037700258694 

ідентифікаційний номер 
платника податків – 
7729082090 

місцезнаходження 
юридичної особи – 
119991, м. Москва,  
вул. Ленінські гори, 1  

(119991, г. Москва,  
ул. Ленинские горы, 1) 

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

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

131.  Федеральна державна 

бюджетна освітня 

установа вищої освіти 

''Тульський державний 

педагогічний університет 

ім. Л. М. Толстого''  

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

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 

(Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования ''Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л. Н. 

Толстого'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1027100979674 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

7107030811 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

300026, Тульська область, 

м. Тула, просп. Леніна, 

125  

(300026, Тульская 

область, г. Тула,  

просп. Ленина, 125) 

 

 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

5) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

132.  Федеральна державна 
бюджетна установа 
культури ''Державний 
Ермітаж''  

(Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
''Государственный 
Эрмитаж'') 

відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб 
Російської Федерації: 

основний державний 
реєстраційний номер – 
1037843031808 

ідентифікаційний номер 
платника податків – 
7830002416 

місцезнаходження 
юридичної особи – 
190000, м. Санкт-
Петербург, вул. Дворцова 
набережна, 34  

(190000, г. Санкт-
Петербург,  
ул. Дворцовая 
набережная, 34) 

 

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

2) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 
умовою для провадження певного виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 

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

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

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 

133.  Федеральна державна 

бюджетна установа 

культури ''Державний 

музей образотворчих 

мистецтв імені О. С. 

Пушкіна''  

(Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

культуры 

''Государственный музей 

изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1037739281161 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

7704018416 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

119019, м. Москва,  

вул. Волхонка, 12  

(119019, г. Москва, 

ул. Волхонка, 12) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

5) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

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 

134.  Федеральна державна 

бюджетна установа науки 

''Інститут археології 

Російської Академії Наук''  

(Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки ''Институт 

археологии Российской 

Академии Наук'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1027739836728 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

7728023670 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

117036, м. Москва,  

вул. Дмитра Ульянова, 

буд. 19  

(117036, г. Москва,  

ул. Дмитрия Ульянова,  

дом 19) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

5) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

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 

135.  Федеральна державна 

бюджетна установа науки 

''Інститут історії 

матеріальної культури 

Російської Академії Наук''  

(Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки ''Институт истории 

материальной культуры 

Российской Академии 

Наук'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1027809188527 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

7825004658 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

191186, м. Санкт-

Петербург, вул. Дворцова 

набережна, буд. 18,  

літер А  

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

5) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

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 

(191186, г. Санкт-

Петербург, ул. Дворцовая 

набережная, дом 18,  

литер А) 

136.  Федеральна державна 

бюджетна установа науки 

Інститут сходознавства 

Російської Академії Наук 

(Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт 

востоковедения 

Российской Академии 

Наук) 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1037739314084 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

7702028909 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

107031, м. Москва,  

вул. Рождєствєнка, 12д  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

5) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

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 

(107031, г. Москва,  

ул. Рождественка, 12д) 

137.  Автономна некомерційна 

організація ''Підводна 

культурна спадщина''  

(Автономная 

некоммерческая 

организация ''Подводное 

культурное наследие'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1169204059859 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

9204562741 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

299009, м. Севастополь, 

вул. Портова, буд. 17, 

літер О, приміщення 5  

(299009, г. Севастополь, 

ул. Портовая, дом 17, 

литер О, помещение 5) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

5) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

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 

138.  Благодійний фонд 

''Деметра''  

(благотворительный фонд 

''Деметра'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1149102110948 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

9111006068 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

298300, Автономна 

Республіка Крим, м. Керч, 

вул. Крупської, буд. 50  

(298300, Автономная 

Республика Крым, 

г. Керчь, ул. Крупской, 

дом 50) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

5) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

Три роки 

139.  Благодійний фонд 

''Спадщина тисячоліть''  

(благотворительный фонд 

''Наследие тысячелетий'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1149102040141 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

9102024945 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

295006, м. Сімферополь, 

вул. Дзюбанова, буд. 25, 

кв. 138 

(295006, г. Симферополь, 

ул. Дзюбанова, дом 25,  

кв. 138) 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

5) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

140.  Державна бюджетна 

установа Республіки Крим 

''Історико-археологічний 

музей-заповідник 

''Неаполь Скіфський'' 

(Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Крым 

''Историко-

археологический музей-

заповедник ''Неаполь 

Скифский'')  

відомості згідно з Єдиним 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

5) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

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 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1149102171415 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

9102064352 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

295029, м. Сімферополь, 

вул. Археологічна, буд. 1  

(295029, г. Симферополь, 

ул. Археологическая,  

дом 1) 

141.  Державна бюджетна 

установа Республіки Крим 

''Чорноморський центр 

підводних досліджень''  

(Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Крым 

''Черноморский центр 

подводных 

исследований'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

5) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;  

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

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 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1149102118197 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

9102056200 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

295034, м. Сімферополь, 

вул. Київська, буд. 81  

(295034, г. Симферополь, 

ул. Киевская, дом 81) 

142.  ТОВ ''Інноваційні 

технології'' 

(ООО ''Инновационные 

технологии'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1169102050358 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

9102202644 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

5) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

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 

295011, м. Сімферополь, 

вул. Руська, буд. 103г,  

кім. 5  

(295011, г. Симферополь, 

ул. Русская, дом 103г, 

ком. 5) 

143.  ТОВ ''Кірамет''  

(ООО ''Кирамет'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1149102053957 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

9102031269 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

295000, м. Сімферополь, 

Суворовський узвіз,  

буд. 4/11  

(295000, г. Симферополь, 

Суворовский спуск,  

дом 4/11) 

 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

5) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

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 

144.  ТОВ ''Кримський 
регіональний центр 
археологічних 
досліджень'' 

(ООО ''Крымский 
региональный центр 
археологических 
исследований'') 

відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб 
Російської Федерації: 

основний державний 
реєстраційний номер – 
1149102042121 

ідентифікаційний номер 
платника податків – 
9102025868 

місцезнаходження 
юридичної особи – 
295053, м. Сімферополь, 
вул. імені Мате Залки, 
буд. 7а, кв. 16  

(295053, г. Симферополь, 
ул. имени Матэ Залки,  
дом 7а, кв. 16) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

5) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

Три роки 

145.  ТОВ ''Науково-
виробничий центр 
''Кримське археологічне 
товариство''  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталу 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 

(ООО ''Научно-
производственный центр 
''Крымское 
археологическое 
общество'') 

відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб 
Російської Федерації: 

основний державний 
реєстраційний номер – 
1159102083590 

ідентифікаційний номер 
платника податків – 
9102180126 

місцезнаходження 
юридичної особи –  
295011, м. Сімферополь, 
вул. Севастопольська,  
буд. 12, літера Б, офіс 1  

(295011, г. Симферополь, 
ул. Севастопольская,  
дом 12, литера Б, офис 1) 

 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

5) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

146.  ТОВ ''Таврійське 
археологічне товариство''  

(ООО ''Таврическое 
археологическое 
общество'') 

відомості згідно з Єдиним 

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

2) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

державним реєстром 
юридичних осіб 
Російської Федерації: 

основний державний 
реєстраційний номер – 
1159102090960 

ідентифікаційний номер 
платника податків – 
9102182998 

місцезнаходження 
юридичної особи –  
295034, м. Сімферополь, 
вул. Менделєєва, буд. 4, 
офіс 16  

(295034, г. Симферополь, 
ул. Менделеева, дом 4, 
офис 16) 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 
умовою для провадження певного виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами; 

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

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

147.  Федеральна державна 

автономна освітня 

установа вищої освіти 

''Кримський федеральний 

університет  

імені В. І. Вернадського''  

(Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования ''Крымский 

федеральный университет 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

5) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

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

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 

имени В. И. Вернадского'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1149102048578 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

9102028795 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

295007, м. Сімферополь, 

просп. Академіка 

Вернадського, буд. 4  

(295007, г. Симферополь, 

просп. Академика 

Вернадского, дом 4) 

148.  Федеральна державна 

бюджетна установа науки 

''Інститут археології 

Криму РАН''  

(Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки ''Институт 

археологии Крыма РАН'') 

відомості згідно з Єдиним 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для провадження певного виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

5) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних 

контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 

Три роки 



125 

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 – 

1159102130660 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

9102201070 

місцезнаходження 

юридичної особи –  

295007, м. Сімферополь, 

просп. Академіка 

Вернадського, буд. 2  

(295007, г. Симферополь, 

просп. Академика 

Вернадского, дом 2) 

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

149.  Акціонерне товариство 

''Кампо'' 

(Акционерное общество 

''Кампо'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1025004581580 

ідентифікаційний номер 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань 

Три роки 



126 

Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

платника податків – 

5034050143, КПП 

503401001 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

142602, Російська 

Федерація, Московська 

область, м. Орехово-

Зуєво, вул. Гагаріна, 1 

150.  ТОВ ''Кий Авіа Крим'' 

(ООО ''Кий Авиа Крым'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –

1179102004564 

ідентифікаційний номер 

платника податків –

9102225338 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

295050, Автономна 

Республіка Крим,  

м. Сімферополь, 

вул. Київська, 133 

 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є 

умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у 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 

151.  ТОВ ''Федеральне 

агентство новин'' 

(Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

''Федеральное агентство 

новостей'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1147847182174 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

7813589473 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

197022, Російська 

Федерація, м. Санкт-

Петербург, вул. Всеволода 

Вишневського, 18-А,  

прим. 2-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; 

4) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

5) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України 

''Про санкції'' (зупинення фінансових операцій, заборона інтернет-провайдерам надавати послуги 

з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів, в тому числі до субдоменів, 

зокрема ''riafan.ru'', ''jpgazeta.ru'') 

Три роки 

152.  ТОВ ''Новінфо''  

(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 
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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 

''Новинфо'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер – 

1167847302039 

ідентифікаційний номер 

платника податків – 

7804572650 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

Російська Федерація,  

м. Санкт-Петербург,  

вул. Оптиків, 4, корп. 3, 

літера А, прим. 9-Н, оф. 38 

4) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

5) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України 

''Про санкції'' (зупинення фінансових операцій, заборона інтернет-провайдерам надавати послуги 

з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів, в тому числі до субдоменів, 

зокрема ''newinform.com'', ''inforeactor.ru'', ''politros.com'') 

153.  Публічне акціонерне 

товариство 

''Нижньокамськнафтохім''  

(Публичное акционерное 

общество 

''Нижнекамскнефтехим'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

6) заборона 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 



129 

Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

платника податків – 

1651000010 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

Російська Федерація, 

Республіка Татарстан,  

м. Нижньокамськ,  

вул. Соболеківська, 23,  

офіс 129 

 

154.  Акціонерне товариство 
''Башкірська Содова 
Компанія''  

(Акционерное общество 
''Башкирская Содовая 
Компания'') 

відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб 
Російської Федерації: 

ідентифікаційний номер 
платника податків – 

0268008010 

місцезнаходження 
юридичної особи – 
Російська Федерація, 
Республіка Башкортостан, 
м. Стерлитамак,  
вул. Технічна, 32 

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

2) обмеження торговельних операцій; 

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

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

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

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

155.  Публічне акціонерне 
товариство ''Авіакомпанія 
''Сибір''  

(Публичное акционерное 
общество ''Авиакомпания 
''Сибирь'') 

відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб 
Російської Федерації: 

основний державний 
реєстраційний номер – 
1025405624430 

місцезнаходження 
юридичної особи – 
633104, Російська 
Федерація, Новосибірська 
область, м. Об-4) 

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

2) обмеження торговельних операцій; 

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

4) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

156.  Акціонерне товариство 

''Банк ''Сприяння 

громадським ініціативам'', 

АТ ''Собінбанк'' 

(Акционерное общество 

''Банк ''Содействие 

общественным 

инициативам'',  

АТ ''Собинбанк'') 

відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

3) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є 

особи, до яких застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

4) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи 

вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, 

емітованими резидентами іноземної держави; 

5) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної 

платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

Російської Федерації: 

основний державний 

реєстраційний номер –  

1027739051009 

ідентифікаційний номер 

платника податків –  

7722076611, КПП 

770301001 

місцезнаходження 

юридичної особи – 

Російська Федерація,  

м. Москва,  

вул. Рочдельська, 15,  

будівля 56, поверх 4 

6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України 

''Про санкції'' (обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами 

іноземної держави) 

157.  ТОВ ''Самара – 

спецмонтаж'',  

(ООО ''Самара – 

спецмонтаж'', РФ,  

г. Самара, ул. Рыльская, 

23М, офис 13),  

ИНН 6376063228, 

КПП 631901001, 

ОГРН 1066376008820, 

ОКПО 98043159) 
 

1) повне припинення транзиту ресурсів та перевезень територією України; 

2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань 

 

Три роки 

158.  ТОВ ''Уромгаз'',  

(ООО ''Уромгаз, РФ,  

г. Екатеринбург,  

ул. Сибирский тракт, 16,  

дом 2, 

1) повне припинення транзиту ресурсів та перевезень територією України; 

2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань 

 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

ИНН 6660016897, 

КПП 668501001, 

ОГРН 1026604956696, 

ОКПО 45600163) 

159.  ТОВ ''Будівельно-

монтажний трест Санкт-

Петербурга'', 

(ООО ''Строительно-

монтажный трест Санкт-

Петербурга'', г. Санкт-

Петербург,                              

ул. Краснопутиловская, 

69А, офис 202, 

ИНН 7801475111, 

КПП 780501001, 

ОГРН 1089847292094, 

ОКПО 87327244) 

1) повне припинення транзиту ресурсів та перевезень територією України; 

2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань 

 

Три роки 

160.  ТОВ ''Газкомплект''  

(ООО ''Газкомплект'', РФ, 

г. Пермь, ул. Мира, 45А, 

ИНН 5905286186, 

КПП 590501001, 

ОГРН 1115905003720, 

ОКПО 47875591) 

1) повне припинення транзиту ресурсів та перевезень територією України; 

2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань 

 

Три роки 

161.  АТ ''Виксунський 
металургійний завод'',  
(АО ''Виксунский 
металлургический завод'', 
РФ, Нижегородская 
область, г. Выкса,  

1) повне припинення транзиту ресурсів та перевезень територією України; 

2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань 

 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

ул. Братьев Баташевых, 45, 
ИНН 5247004695, 
КПП 524701001, 
ОГРН 1025201632610, 
ОКПО 05757848) 

162.  ТОВ ''Алупласт РУС'', 

(ООО ''Алупласт РУС'', 

РФ, Московская область,  

г. Подольск,  

ул. Вишневая, 1-Б, 

ІНН 5009044940, 

КПП 503601001, 

ОДРН 1045002003001, 

ОКПО 70479569, 

ОКТМО 46760000001)  

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

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

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

5) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є 
особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом України ''Про санкції''; 

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

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 
України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави  

Три роки 

163.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Управляюча компанія 

"Група ГАЗ"  

(Limited Liability Company 

"GAZ Group", общество с 

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 

ограниченной 

ответственностью 

"Управляющая компания 

"Группа ГАЗ"),  

603004, м. Нижній 

Новгород,  

проспект Леніна, 88,  

ІПН 7730522644,  

КПП 525601001, 

ОДРН 1057746718193, 

ЗКПО 77289459 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

6) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є 

особи, до яких застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в 

іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної 

держави; 

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

164.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Руські 

автобуси - Група ГАЗ"  

(общество с ограниченной 

ответственностью 

"Русские автобусы - 

Группа ГАЗ"),  

143050, Московська обл., 

Одинцовський район,  

с. Малі Вяземи, 1,  

ІПН 7714241290,  

КПП 503201001, 

ОДРН 1027700368410, 

ЗКПО 58151347 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

6) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є 

особи, до яких 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 

7) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в 

іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної 

держави; 

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

 

165.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Павловський автобусний 

завод"  

(общество с ограниченной 

ответственностью 

"Павловский автобусный 

завод"),  

606108, Нижегородська 

область, м. Павлово,  

вул. Суворова, 1,  

ІПН 5252015220 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

6) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є 

особи, до яких застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в 

іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної 

держави; 

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

 

Три роки 

166.  Акціонерне товариство 

"ТВ Центр" (Акционерное 

общество "ТВ Центр"), 

ОДРН 1027739048281, 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

ІПН 7717091519 

Юридична адреса: РФ, 

м. Москва, вул. Татарська Б., 

33, корпус 1 

3) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування 

167.  Закрите акціонерне 

товариство 
"РОСБІЗНЕСКОНСАЛТИНГ" 

(Закрытое акционерное 

общество 
"РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ") 

ОДРН 1027700316159, 

ІПН 7737008974 

Юридична адреса: РФ, 

м. Москва,  

вул. Профспілкова, 78, 

буд. 1 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

3) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування 

Три роки 

168.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ПІВОСТРІВ КРИМ"  

(Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ПОЛУОСТРОВ КРЫМ") 

ОДРН 1159102023520, 

ІПН 9102157889 

Юридична адреса: 

Автономна Республіка 

Крим, м. Сімферополь, 

вул. Київська, 77/4 

 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

3) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування 

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 

169.  Автономна некомерційна 

організація "Редакція 

телеканалу Ради 

Федерації" (Автономная 

некоммерческая 

организация "Редакция 

телеканала Совета 

Федерации) 

ОДРН 1127799022438,  

ІПН 7707491148 

Юридична адреса: РФ, 

м. Москва, 

 вул. Дмитрівка Б., 26 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

3) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування 

Три роки 

170.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ВЕЙВ" 

(Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ВЭЙВ") 

ОДРН 1149102010595,  

ІПН 102007851 

Юридична адреса: 

Автономна Республіка 

Крим, м. Сімферополь, 

вул. 60-річчя Жовтня, 21, 

кв. 127 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

3) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування 

Три роки 

171.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Мэйл.РУ ГРУП"  

(Общество с 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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 

ограниченной 

ответственностью 

"Мэйл.РУ ГРУП"), 

м. Москва, 

пр-т Ленінградський,  

б. 39, будівля 79, 

ІПН 7714789489,  

ОДРН 1097746572813 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою 

для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

6) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є 

особи, до яких застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

8) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в 

іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної 

держави; 

9) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

11) заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до 

ресурсів сервісів "Mail.ru" (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів "Вконтакте" 

(www.vk.com) та "Одноклассники" (www.ok.ru) 

172.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Вконтакте" (Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Вконтакте"), 

 

 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

 

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 

м. Санкт-Петербург, 

вул. Херсонська, 12 - 14, 

літер А, пом. 1-н, 

ІПН: 7842349892,  

ОДРН: 1079847035179 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою 

для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

6) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є 

особи, до яких застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

8) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в 

іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної 

держави; 

9) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

11) заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до 

ресурсів сервісів "Mail.ru" (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів "Вконтакте" 

(www.vk.com) та "Одноклассники" (www.ok.ru) 

173.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю  

"В Контакті" 

м. Київ,  

вул. Велика 

Васильківська, 5, оф. 32, 

ЄДРПОУ 38004331 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою 

для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

6) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є 

особи, до яких застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

8) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в 

іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної 

держави; 

9) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

11) заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до 

ресурсів сервісів "Mail.ru" (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів "Вконтакте" 

(www.vk.com) та "Одноклассники" (www.ok.ru) 

174.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Мейл.РУ Україна" 

м. Київ, вул. Велика 

Житомирська, буд. 20, 

ЄДРПОУ 36001370 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою 

для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

6) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  
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Строк 

застосування 

7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є 

особи, до яких застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

8) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в 

іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної 

держави; 

9) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

11) заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до 

ресурсів сервісів "Mail.ru" (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів "Вконтакте" 

(www.vk.com) та "Одноклассники" (www.ok.ru) 

175.  Акціонерне товариство 
"Лабораторія 
Касперського" 
(акционерное общество 
"Лаборатория 
Касперского") адреса: 
125212, Російська 
Федерація, м. Москва, 
будівля 3, Бізнес-Центр 
"Олімпія парк" 

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

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

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

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 
резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 
суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 
іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 
 
 

Один рік 
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№ 

з/п 
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Строк 

застосування 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 
України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави; 

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

9) заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до 
ресурсів http://www.kaspersky.ru 

176.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Лабораторія 

Касперського Україна"  

м. Київ, вул. Шолуденка, 3, 

оф. 312,  

ЄДРПОУ 37027604 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

9) заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до 

ресурсів http://www.kaspersky.ru 

 

Один рік 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 
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Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

177.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Доктор 

Веб" (Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Доктор Веб") 

адреса: 125124, Російська 

Федерація, м. Москва,  

вул. Ямського поля, 2, 

корпус 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; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

9) заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до 

ресурсів https://www.drweb.ru 

Один рік 

178.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Центр 

технічної підтримки 

"Доктор Веб"  

ЄДРПОУ 33602079,  

зареєстроване за адресою: 

м. Київ, вул. Пирогова, 

4/26, мансарда, літера 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; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

 

Один рік 
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№ 
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Строк 

застосування 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

9) заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до 

ресурсів https://www.drweb.ru 

179.  Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Яндекс" (Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Яндекс"), адреса: 111033, 
м. Москва,  
вул. Льва Толстого, 16, та  
вул. Самокатная, б. 1, 
будівля 21 

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

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

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

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 
резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 
суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 
іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 
 

Один рік 
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№ 
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Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 
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7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 
України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави; 

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

9) заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до 
ресурсів/сервісів: 
https://avia.yandex.ru/?utm_source=yamain&utm_medium=popup&utm_campaign=allru 
https://auto.ru/?from=all-services https://audience.yandex.ru/ https://afisha.yandex.ru/?city=moscow 
https://money.yandex.ru/newcard?_openstat=yacard;all;  
https://webmaster.yandex.ru/ https://yandex.ru/video/ https://yandex.ru/time 
https://money.yandex.ru/card2card/?_openstat=c2cw;all;  
https://money.yandex.ru/new https://direct.yandex.ru/?from=all 
https://disk.yandex.ru/?source=services-main https://delivery.yandex.ru/promo/ 
https://yandex.ru/internet/ https://calendar.yandex.ru/ https://yandex.ru/images/ https://yandex.ru/maps 
https://kassa.yandex.ru/?_openstat=promo;y_all; https://yandex.ru/yaca/ 
https://www.kinopoisk.ru/?utm_source=yamain&utm_medium=link&utm_campaign=main 
https://market.yandex.ru/?clid=505 https://metrika.yandex.ru/promo? https://metro.yandex.ru/moscow 
https://music.yandex.ua/ https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=12&ll=30.523541%2C50.450418&l=nk%23sat 
https://realty.yandex.ru/?from=all https://news.yandex.ru/ https://translate.yandex.ru/ 
https://yandex.ru/pogoda/moscow https://yandex.ru/ https://yandex.ru/people?lr=213 
https://yandex.ru/blogs?redirected=1&lr=213 https://mail.yandex.ua/ 
https://pdd.yandex.ru/domains_add/ https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=trf%2Ctrfe 
https://travel.yandex.ru/?from=morda&utm_source=yandex_morda_tab&utm_medium=cpm&utm_cam
paign=yandex&utm_content=ta b_exp https://news.yandex.ru/ https://rabota.yandex.ru/?from=morda_all 
https://radio.yandex.ua/ 
https://rasp.yandex.ru/ https://yandex.ru/adv?from=all https://partner.yandex.ru/ https://sprav.yandex.ru/ 
https://stat.yandex.ru/Russia/Portal https://yandex.ru/suvenirka https://taxi.yandex.ru/#index 
https://tv.yandex.ru/213 https://telephony.yandex.ru/ https://tech.yandex.ru/ https://fotki.yandex.ru/next/ 
https://money.yandex.ru/gibdd-debts/?_openstat=debtsp;y_all; https://dns.yandex.ru/ 
https://browser.yandex.ru/desktop/main/?from=prov_all 
https://speechkit.yandex.ru/dev https://xml.yandex.ru/ https://yandexdatafactory.com/ru/ 

https://direct.yandex.ru/?from=all
https://rabota.yandex.ru/?from=morda_all
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

180.  Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Яндекс.Україна",  
адреса: 04070, м. Київ,  
вул. П. Сагайдачного/ 
Ігорівська, 10/5,  
ЄДРПОУ 33942824 

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

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

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

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 
резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 
суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 
іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 
України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави; 

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

9) заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до 
ресурсів/сервісів: https://avia.yandex.ua/?utm_source=yamain&utm_medium=popup 
&utm_campaign=allua https://audience.yandex.ua/ 
https://afisha.yandex.ua/events?city=kyiv&tag=cinema  
https://webmaster.yandex.ru/  
https://yandex.ua/video/ https://disk.yandex.ua/?source=services-main 
https://direct.yandex.ua/?from=all&ncrnd=5179 https://sprav.yandex.ua/ https://zno.yandex.ua/ru/ 
https://yandex.ua/internet https://calendar.yandex.ru/ https://yandex.ua/images/  
https://yandex.ua/maps 
https://yandex.ua/yaca/ https://market.yandex.ua/?clid=505 https://metrika.yandex.ua/promo? 
https://metro.yandex.ua/kiev  
https://music.yandex.ua/ https://n.maps.yandex.ru/  

Один рік 
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№ 
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Строк 
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https://news.yandex.ua/ https://translate.yandex.ua/ https://yandex.ua/pogoda/kyiv  
https://yandex.ua/  
https://site.yandex.ua/ https://yandex.ua/people?lr=143 
https://yandex.ua/blogs?rdrnd=234434&lr=143&redircnt=14758423 93.1  
https://mail.yandex.ua/ https://pdd.yandex.ru/domains_add/ 
https://yandex.ua/maps/143/kyiv/?l=trf%2Ctrfe https://rabota.yandex.ua/?from=morda_all 
https://rasp.yandex.ua/?lang=ru https://yandex.ua/adv?from=all https://partner.yandex.ua/ 
https://passport.yandex.ua/auth/update/?retpath=https%3A%2F%2Fsprav.yandex.ua%2F 
https://stat.yandex.ua/Ukraine/Portal https://yandex.ru/suvenirka 
https://tv.yandex.ua/187?grid=main&period=now https://tech.yandex.ru/ https://fotki.yandex.ru/next/ 
https://dns.yandex.ua/ https://browser.yandex.ua/desktop/?from=prov_all https://xml.yandex.ua/ 

181.  Закрите акціонерне 
товариство  
"Галактика Центр"  
(Закрытое акционерное 
общество "Галактика 
Центр")  
ІПН 7716634723,  
м. Москва, Кочновський 
проїзд, 4, корп. 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; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

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

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 
резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 
суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 
іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 
України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави; 

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

Один рік 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  
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Строк 

застосування 

182.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Корпорація Галактика 

Київ",  

ЄДРПОУ 31662246,  

01133, м. Київ,  

вул. Щорса, буд. 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; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

Один рік 

183.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Летограф Іт Консалтинг І 

Послуги Україна"  

ЄДРПОУ 35977864,  

зареєстроване за адресою: 

м. Київ, вул. Академіка 

Булаховського, 30-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; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

Один рік 
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капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

184.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю  

"Ай-Теко Проекти"  

(Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"Ай-Теко Проекты")  

ІПН 7703768198  

125009, м. Москва,  

вул. Б. Никитська, 24/1,  

будівля 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; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

 

 

Один рік 



150 

Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

185.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю  

"Ай-Теко Україна"  

ЄДРПОУ 37506599,  

зареєстроване за адресою: 

м. Київ, Солом'янська 

площа, буд. 2, оф. 403 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

Один рік 

186.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Софтлайн Груп Україна"  

ЄДРПОУ 38987207  

м. Київ, вул. Горького, 

буд. 33-в 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

Один рік 
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капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

187.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Корус 

Консалтинг СНГ"  

(Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"Корус Консалтинг СНГ")  

ІПН 7801392271,  

м. Санкт-Петербург,  

пр-т Б. Сампсоновський, 

буд. 68-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; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

 

 

Один рік 
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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 

188.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "АБІ" 

(Общество с 

ограниченной 

ответственностью "АБИ") 

ІПН 7723594327  

м. Москва,  

вул. Плеханова, буд. 15, 

будівля 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; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

Один рік 

189.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю  

"Абі Україна ЛТД" 

м. Київ, вул. Дегтярівська, 

буд. 31, 

ЄДРПОУ 31111574 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

Один рік 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

190.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю  

"НВО "ЕДД"  

ЄДРПОУ 37078685  

м. Дніпро,  

вул. Мандриківська,  

буд. 137 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

 

 

Один рік 
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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 

191.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю  

"НТК Консалтинг"  

ЄДРПОУ 37144417  

м. Київ, вул. Рибальська, 

буд. 13 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

Один рік 

192.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Оптима-Україна"  

ЄДРПОУ 32524990  

м. Київ, вул. Боженка,  

буд. 86-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; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

Один рік 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 
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Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

193.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Астерос Україна"  

ЄДРПОУ 14276326,  

04050, м. Київ,  

вул. Глибочицька,  

буд. 17-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; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

 

 

Один рік 



156 

Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

194.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Ефективні рішення 

Суми",  

ЄДРПОУ 37654974,  

м. Суми,  

вул. Реміснича, 35-2 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

Один рік 

195.  ТОВ "Інталєв Україна"  

ЄДРПОУ 32980523,  

04107, м. Київ, 

вул. Багговутівська,  

буд. 17-21 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

Один рік 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

196.  ДП (дочірнє 

підприємство) 

"Єврософтпром"  

ЄДРПОУ 31813873,  

03115, м. Київ,  

вул. Депутатська,  

буд. 16/8 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

Один рік 

197.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Софткорн" 

ЄДРПОУ 33549927,  

м. Київ, вул. Депутатська,  

буд. 16/8 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

 

Один рік 
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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 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

198.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

(представництво в 

Україні) "Скайлайн 

Софтвер"  

ЄДРПОУ 30725121,  

м. Київ,  

вул. Героїв Оборони,  

буд. 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; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

Один рік 

199.  ДП (дочірнє 

підприємство) "Енвіжн - 

Холдинг"  

ЄДРПОУ 25412078,  

м. Харків,  

вул. Космічна, 21-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; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

 

 

Один рік 
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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 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою 

для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних 

дозволів на користування надрами; 

6) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є 

особи, до яких застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

8) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в 

іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної 

держави; 

9) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

200.  ПрАТ "Енвіжн - Україна" 

ЄДРПОУ 19494134,  

м. Харків, вул. Космічна, 

21-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; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

Один рік 
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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 

201.  ПрАТ "Енвіжн - Активи", 

ЄДРПОУ 19115651,  

Харківська обл.,  

місто Харків,  

вул. Космічна, буд. 21-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; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

Один рік 

202.  АТ "Енвіжн Груп"  

(акционерное общество 

"Энвижн Груп")  

ІПН 7703282175, 

м. Москва,  

вул. Новослобідська, 29, 

будівля 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; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

 

Один рік 
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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 

203.  Закрите акціонерне 

товариство "Сапран Груп"  

(закрытое акционерное 

общество "Сапран Груп")  

ІПН 7725637086,  

м. Москва,  

провулок Дебреневський, 

1 - 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; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

Один рік 

204.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Мастердата Україна"  

ЄДРПОУ 35871959,  

м. Київ,  

вул. Драгоманова, 1-а, 

оф. 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; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

 

Один рік 
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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 

205.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Мастердата" (общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Мастердата")  

ІПН 7704585662,  

м. Москва, 

вул. Дубинська, 53, 

будівля 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; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

Один рік 

206.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Монт"  

(общество с ограниченной 

ответственностью 

"Монт")  

ІПН 7703313144,  

зареєстрована за адресою: 

Російська Федерація,  

м. Москва, 123557,  

вул. Пресненський  

Вал, 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; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

 

Один рік 
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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 

207.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Аскон - 

КР" ЄДРПОУ 34584648,  

м. Київ,  

проспект Перемоги, 123 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

Один рік 

208.  Акціонерне товариство 

"Аскон" (акционерное 

общество "Аскон")  

ІПН 7809009923,  

м. Санкт-Петербург, 

вул. Одоєвського, 5, літ. 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; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

 

Один рік 
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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 

209.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "НВП 

Енертех"  

(общество с ограниченной 

ответственностью "НВП 

Енертех")  

ЄДРПОУ 32438839,  

зареєстроване за адресою: 

м. Харків,  

проспект Ювілейний, 28-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; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

Один рік 

210.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Политерм" (общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Политерм") 

ІПН 7825488511,  

м. Санкт-Петербург, 

вул. Воронезька, 33-а, 

офіс 16-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; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

 

Один рік 
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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 

211.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

(представництво в 

Україні) "1С Мультимедіа 

Україна", 

ЄДРПОУ 33144586, 

04111, м. Київ,  

вул. Щербакова, буд. 53 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

Один рік 

212.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

(представництво в 

Україні) "Теллур-Пром", 

ЄДРПОУ 24280116, 

01032, м. Київ,  

вул. Т. Шевченка,  

буд. 33-б 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

Один рік 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

213.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

(представництво в 

Україні) "Санлайн" 

ЄДРПОУ 35933502,  

49000, м. Дніпро,  

вул. Осіння, буд. 3, кв. 38 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

 

 

Один рік 
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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 

214.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

(представництво в 

Україні) "1с-Телур 

Модуль",  

ЄДРПОУ 35854845,  

79011, м. Львів,  

вул. І. Франка, буд. 113, 

кв. 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; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

Один рік 

215.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

(представництво в 

Україні) "Альфа-Ком 

Софт",  

ЄДРПОУ 36110832,  

65020, м. Одеса,  

вул. Дігтярна, буд. 8, кв. 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; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

Один рік 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

216.  Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
(представництво в 
Україні) "1С-Рарус Софт 
Україна" 
ЄДРПОУ 38771945, 
61045,  
м. Харків,  
вул. О. Яроша, буд. 9-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; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

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

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 
резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 
суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 
іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 
України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави; 

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

 

 

Один рік 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  
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(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

217.  Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
(представництво в 
Україні) "Перший біт",  
ЄДРПОУ 39477371, 
03189, м. Київ,  
вул. Ак. Вільямса, буд.6-д, 
офіс 43 

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

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

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

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 
резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 
суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 
іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 
України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави; 

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

Один рік 

218.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Корпорація "Парус"  

(общество с ограниченной 

ответственностью 

"Корпорация "Парус")  

ЗКПО 93495023,  

м. Москва, 

вул. Ярославська, б. 14, 

корп. 4, оф. 330 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

Один рік 
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№ 
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Строк 

застосування 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

219.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

(представництво в 

Україні) "Парус-Бюджет"  

ЄДРПОУ 32305115,  

м. Київ,  

вул. Лятошинського,  

буд. 14-Б 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

 

 

Один рік 
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№ 
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220.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

(представництво в 

Україні) "Парус-Україна"  

ЄДРПОУ 25201366,  

м. Київ, 

вул. Лятошинського,  

буд. 14-Б 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

 

Один рік 

221.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

(представництво в 

Україні) "Парус-Захід"  

ЄДРПОУ 33917431,  

м. Чернівці,  

вул. 28 Червня, буд. 44 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

Один рік 
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6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

222.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

(представництво в 

Україні) "Парус-

Тернопіль"  

ЄДРПОУ 35883106,  

м. Київ, вул. Медова,  

буд. 2, оф. 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; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

Один рік 
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№ 
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223.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

(представництво в 

Україні) "Парус-Дніпро"  

ЄДРПОУ 37989033,  

м. Дніпро,  

вул. Січових Стрільців, 

буд. 94 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

Один рік 

224.  Дочірнє підприємство 

(представництво в 

Україні) "Парус-Донбас" 

"Спільного українсько-

російського підприємства 

"Парус-Україна" 

ЄДРПОУ 31586795,  

м. Донецьк, 

вул. Університетська,  

буд. 112, кімн. 30 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

 

Один рік 
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6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

225.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

(представництво в 

Україні) "Парус-

Запоріжжя" 

ЄДРПОУ 38025257, 

м. Запоріжжя, 

вул. В. Лобановського, 

буд. 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; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

Один рік 
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226.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

(представництво в 

Україні) "Парус-Харків" 

ЄДРПОУ 23464191,  

61024, м. Харків, 

вул. Студентська, буд. 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; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

 

Один рік 

227.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

(представництво в 

Україні) "ЦИТ "Парус-

Плюс" 

ЄДРПОУ 33589870,  

м. Херсон, Миколаївське 

шосе, буд. 19-А,  

каб. 408-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; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

Один рік 
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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 

 6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

228.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю особи 

(представництво в 

Україні) "Парус-1" 

ЄДРПОУ 32624903, 

Автономна Республіка 

Крим,  

м. Сімферополь,  

вул. Маяковського,  

буд. 12 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права користуватися та розпоряджатися належним 

їм майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

Один рік 
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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.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

(представництво в 

Україні) "Парус-Десна" 

ЄДРПОУ 40352662,  

м. Чернігів,  

вул. Жабинського, буд. 1-б,  

оф. 206 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

 

Один рік 

230.  Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
(представництво в 
Україні) "Парус-
Житомир" 
ЄДРПОУ 40349873,  
м. Житомир,  
вул. М. Грушевського, 
буд. 16-а, кв. 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; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

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

Один рік 
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№ 

з/п 
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особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 
резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 
суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 
іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 
України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 
резидентами іноземної держави; 

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

231.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

(представництво в 

Україні) "Парус-Рівне" 

ЄДРПОУ 40350052,  

м. Рівне, вул. Поштова, 

буд. 11, оф. 408 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

 

Один рік 



179 

Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та 

реквізити юридичної 

особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

232.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

(представництво в 

Україні) "Донбас-Бюджет" 

ЄДРПОУ 35610390,  

Донецька область,  

м. Краматорськ,  

вул. Уральська, буд. 12, 

оф. 319 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

 

Один рік 

233.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

(представництво в 

Україні) "Парус-

Кіровоград" 

ЄДРПОУ 33797321,  

Львівська область,  

м. Стрий,  

вул. Успенська, 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; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

 

Один рік 
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№ 

з/п 
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Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України ''Про санкції'') 

Строк 

застосування 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

234.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

(представництво в 

Україні) "Парус-Таврія" 

ЄДРПОУ 31637953,  

м. Запоріжжя,  

вул. Кремлівська,  

буд. 63-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; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

Один рік 
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№ 

з/п 
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(повне найменування та 
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Строк 

застосування 

235.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

(представництво в 

Україні) "Харків-Бюджет" 

ЄДРПОУ 33898278,  

Харківська обл.,  

м. Харків,  

вул. Студентська, буд. 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; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - 

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України ''Про санкції''; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

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

Один рік 

_________________________________________ 


