
Додаток 2 

до рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 19 березня 2019 року «Про застосування, скасування та 

внесення змін до персональних спеціальних економічних 

та інших обмежувальних заходів (санкцій)» 

 
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, 

до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

1.  АТ «Дирекція з будівництва залізниці Беркакіт-

Томмот-Якутськ» 

(АО «Дирекция по строительству железной дороги 

Беркакит-Томмот-Якутск») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб / Єдиним державним реєстром 

індивідуальних підприємців Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер –

1121402000213 

ідентифікаційний номер платника податків – 

1402015986 

місцезнаходження юридичної особи – 678900, 

Республіка Саха/Якутія/улус Алданський, м. Алдан, 

вул. Маяковського, 14 

(678900, Республика Саха /Якутия/улус Алданский, 

г. Алдан, ул. Маяковского, 14) 

1) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної 

держави, а також державних закупівель в інших суб’єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно із Законом України «Про санкції» (далі – Закон) 

2) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном 

3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом  

Три роки 

2.  АТ «Інститут Гіпробудміст – Санкт-Петербург» 

(АО «Институт Гипростроймост – Санкт-

Петербург») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб / Єдиним державним реєстром 

1) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної 

держави, а також державних закупівель в інших суб’єктів 

Три роки 



2 

Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

індивідуальних підприємців Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер –

1037828021660 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7826717210 

місцезнаходження юридичної особи – 197198, 

м. Санкт-Петербург, вул. Яблочкова, будинок 7, 

корпус 2 А 

(197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, дом 7, 

корпус 2 А) 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно із Законом 

2) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном 

3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом  

3.  ТОВ «КБК ГРУПП»  

(ООО «КБК ГРУПП») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб / Єдиним державним реєстром 

індивідуальних підприємців Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер –

1106164001525 

ідентифікаційний номер платника податків – 

6164296622 

місцезнаходження юридичної особи – 354000, Край 

Краснодарський, м. Сочі, вул. Горького, будинок 

33а  

(354000, Край Краснодарский, г. Сочи, ул. Горького, 

дом 33а, офис 56) 

1) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної 

держави, а також державних закупівель в інших суб’єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно із Законом 

2) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном 

3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом  

Три роки 

4.  АТ «Краснодаргазбуд» 

(АО «Краснодаргазстрой») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб / Єдиним державним реєстром 

1) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної 

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 

індивідуальних підприємців Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер –

1022301172750 

ідентифікаційний номер платника податків – 

2308024336 

місцезнаходження юридичної особи – 350020, Край 

Краснодарський, м. Краснодар, вул. Гаражна, 75  

(350020, Край Краснодарский, г. Краснодар, 

ул. Гаражная, 75) 

держави, а також державних закупівель в інших суб’єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно із Законом 

2) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном 

3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом  

5.  ТОВ «Мостдорбуд» 

(ООО «Мостдорстрой») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб / Єдиним державним реєстром 

індивідуальних підприємців Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер –

1152308004067 

ідентифікаційний номер платника податків – 

2308217987 

місцезнаходження юридичної особи –  

350063, Край Краснодарський, м. Краснодар, 

вул. Кубанська набережна, будинок 37/12, офіс 183 

(350063, Край Краснодарский, г. Краснодар, 

ул. Кубанская набережная, дом 37/12,  

офис 183) 

1) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної 

держави, а також державних закупівель в інших суб’єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно із Законом 

2) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном 

3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом  

Три роки 

6.  ПАТ «Мостотрест» 

(ПАО «Мостотрест») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

1) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної 

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 / Єдиним державним реєстром 

індивідуальних підприємців Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер –

1027739167246 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7701045732 

місцезнаходження юридичної особи –  

121087, м. Москва, вул. Барклая, 6, будівля 5 

(121087, г. Москва, ул. Барклая, 6, строение 5) 

держави, а також державних закупівель в інших суб’єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно із Законом 

2) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном 

3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом  

7.  ТОВ «Мостзагін № 75» 

(ООО «Мостотряд № 75») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб / Єдиним державним реєстром 

індивідуальних підприємців Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер –

1157847271834 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7802535099 

місцезнаходження юридичної особи –  

194100, м. Санкт-Петербург, просп. Великий 

Сампсонієвський, будинок 68 

(194100, г. Санкт-Петербург, просп. Большой 

Сампсониевский, дом 68) 

1) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної 

держави, а також державних закупівель в інших суб’єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно із Законом 

2) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном 

3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом  

Три роки 

8.  ТОВ «Портгідробуд» 

(ООО «Портгидрострой») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб / Єдиним державним реєстром 

1) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної 

держави, а також державних закупівель в інших суб’єктів 

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 

індивідуальних підприємців Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер –

1042309094871 

ідентифікаційний номер платника податків – 

2315110106 

місцезнаходження юридичної особи –  

353900, Край Краснодарський, м. Новоросійськ, 

вул. Новоросійської Республіки, будинок 34 

(353900, Край Краснодарский, г. Новороссийск, 

ул. Новороссийской Республики, дом 34) 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно із Законом 

2) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном 

3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом  

9.  ТОВ «СГМ-Міст» 

(ООО «СГМ-Мост») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб / Єдиним державним реєстром 

індивідуальних підприємців Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер –

1157746088170 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7730018980 

місцезнаходження юридичної особи –  

121170, м. Москва, вул. Неверовського, будинок 10, 

будівля 3 

(121170, г. Москва, ул. Неверовского, дом 10, 

строение 3) 

1) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної 

держави, а також державних закупівель в інших суб’єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно із Законом 

2) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном 

3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом  

 

Три роки 

10.  ТОВ «Будівельна холдингова компанія «Старе місто – 

КАРСТ» 

(ООО «Строительная холдинговая компания 

1) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної 

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 

«Старый город – КАРСТ») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб / Єдиним державним реєстром 

індивідуальних підприємців Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер –

1027800546311 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7801223058 

місцезнаходження юридичної особи –  

199397, м. Санкт-Петербург, вул. Капітанська, 4 а, 

приміщення 69н 

(199397, г. Санкт-Петербург, ул. Капитанская, 4 а, 

помещение 69 н) 

держави, а також державних закупівель в інших суб’єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно із Законом 

2) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном 

3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом  

11.  ТОВ «Будгазмонтаж» 

(ООО «Стройгазмонтаж») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб / Єдиним державним реєстром 

індивідуальних підприємців Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер –

1077762942212 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7729588440 

місцезнаходження юридичної особи – 119415, 

м. Москва, просп. Вернадського, 53 

(119415, г. Москва, просп. Вернадского, 53) 

1) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної 

держави, а також державних закупівель в інших суб’єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно із Законом 

2) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном 

3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом  

Три роки 

12.  Федеральна казенна установа «Управління 

федеральних автомобільних доріг «Тамань» 

федерального дорожнього агентства» 

1) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка 

Три роки 



7 

Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

(Федеральное казенное учреждение «Управление 

федеральных автомобильных дорог «Тамань» 

федерального дорожного агентства») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб / Єдиним державним реєстром 

індивідуальних підприємців Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер –

1024900963086 

ідентифікаційний номер платника податків – 

4909083435 

місцезнаходження юридичної особи –  

353440, Край Краснодарський, район Анапський, 

м. Анапа, просп. Революції, будинок 3 

(353440, Край Краснодарский, район Анапский, 

г. Анапа, просп. Революции, дом 3) 

статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної 

держави, а також державних закупівель в інших суб’єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно із Законом 

2) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном 

3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом  

13.  АТ «Фірма ДЕКО» 

(АО «Фирма ДЕКО») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб / Єдиним державним реєстром 

індивідуальних підприємців Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер –

1025400527680 

ідентифікаційний номер платника податків – 

5401100227 

місцезнаходження юридичної особи –  

353555, Край Краснодарський, район Темрюцький, 

станиця Тамань, вул. Перемоги, будинок 25 

1) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної 

держави, а також державних закупівель в інших суб’єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно із Законом 

2) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном 

3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом  

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

(353555, Край Краснодарский, район Темрюкский, 

станица Тамань, ул. Победы, дом 25) 

14.  АТ «Центр судноремонту «Зірочка» 

(АО «Центр судоремонта «Звездочка») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб / Єдиним державним реєстром 

індивідуальних підприємців Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер –

1082902002677 

ідентифікаційний номер платника податків – 

2902060361 

місцезнаходження юридичної особи – 164509, 

область Архангельська, м. Сєвєродвінськ, проїзд 

Машинобудівників, 12 

(164509, область Архангельская, г. Северодвинск, 

проезд Машиностроителей, 12) 

1) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної 

держави, а також державних закупівель в інших суб’єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно із Законом 

2) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном 

3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом  

Три роки 

15.  ТОВ «Боспорекобуд» 

(ООО «Боспорэкострой») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб / Єдиним державним реєстром 

індивідуальних підприємців Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1159102029569 

ідентифікаційний номер платника податків – 

9111012287 

місцезнаходження юридичної особи – 298330, 

«Республіка Крим», м. Керч, шосе Індустріальне, 

будинок 9б, корпус а, квартира 3 

1) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної 

держави, а також державних закупівель в інших суб’єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно із Законом  

 

2) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном 

3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

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 

(298330, «Республика Крым», г. Керчь, шоссе 

Индустриальное, дом 9б, корпус а, квартира 3) 

встановленим Законом  

16.  ТОВ «ГідроПромБуд» 

(ООО «ГидроПромСтрой») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб / Єдиним державним реєстром 

індивідуальних підприємців Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

5087746152016 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7701801509 

місцезнаходження юридичної особи – 299011, 

м. Севастополь, вул. Володарського, будинок 3 

(299011, г. Севастополь, ул. Володарского, дом 3) 

1) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної 

держави, а також державних закупівель в інших суб’єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно із Законом 

2) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном 

3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом  

Три роки 

17.  Державне унітарне підприємство 

«Севастопольський морський завод імені Серго 

Орджонікідзе» 

(государственное унитарное предприятие 

«Севастопольский морской завод имени Серго 

Орджоникидзе») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб / Єдиним державним реєстром 

індивідуальних підприємців Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1159204015080 

ідентифікаційний номер платника податків – 

9203537340 

місцезнаходження юридичної особи – 299001, 

1) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної 

держави, а також державних закупівель в інших суб’єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно із Законом 

 

2) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном 

3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом  

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

м. Севастополь, вул. Героїв Севастополя, будинок 13 

(299001, г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 

дом 13) 

18.  ТОВ «Суднобудівний завод «Залив» 

(ООО «Судостроительный завод «Залив») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб / Єдиним державним реєстром 

індивідуальних підприємців Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1147746919044 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7704871335 

місцезнаходження юридичної особи –  

298310, «Республіка Крим», м. Керч, вул. Танкістів, 4 

(298310, «Республика Крым», г. Керчь,  

ул. Танкистов, 4) 

1) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної 

держави, а також державних закупівель в інших суб’єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно із Законом 

2) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном 

3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом  

Три роки 

19.  АТ «Центральне конструкторське бюро «Корал» 

(АО «Центральное конструкторское бюро «Коралл») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб / Єдиним державним реєстром 

індивідуальних підприємців Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1149204029050 

ідентифікаційний номер платника податків – 

9201009754 

місцезнаходження юридичної особи – 299028, 

м. Севастополь, вул. Рєпіна, будинок 1 

(299028, г. Севастополь, ул. Репина, дом 1) 

1) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної 

держави, а також державних закупівель в інших суб’єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно із Законом; 

2) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом  

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

20.  ТОВ «ТД Алгоритм» (ООО »ТД Алгоритм»), 

основний державний реєстраційний номер – 

1107746280289, дата реєстрації – 13 квітня 2010 р., 

місцезнаходження юридичної особи – Російська 

Федерація, 107023, м. Москва, 

вул. М. Семенівська, 9, будівля 3 

1) обмеження торговельних операцій; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

4) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом  

Три роки 

21.  ЗАТ «Книжковий світ» (ЗАО «Книжный мир»), 

основний державний реєстраційний номер – 

1037700232316, дата реєстрації – 18 лютого 2003 р., 

місцезнаходження юридичної особи – Російська 

Федерація, 119049, м. Москва, вул. Шаболовка, 2 

1) обмеження торговельних операцій; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

4) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом  

Три роки 

22.  ТОВ «Видавництво «Ексмо» (ООО »Издательство 

«Эксмо»),  

основний державний реєстраційний номер – 

1027739148656, дата реєстрації – 4 вересня 2002 р., 

місцезнаходження юридичної особи – Російська 

Федерація, 123308, м. Москва, вул. Зорге, 1  

1) обмеження торговельних операцій; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

4) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом  

Три роки 

23.  ТОВ «Видавництво «Віче» (ООО »Вече»), 

основний державний реєстраційний номер – 

1117746011790, дата реєстрації – 13 січня 2011 р., 

місцезнаходження юридичної особи – Російська 

Федерація, 127566, м. Москва, вул. Гіляровського, 47 

1) обмеження торговельних операцій; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

4) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом  

Три роки 

24.  ТОВ «Видавництво Центрполіграф» 

(ООО »Издательство Центрполиграф»),  

основний державний реєстраційний номер – 

1) обмеження торговельних операцій; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

1177746913310, дата реєстрації – 28 серпня 2017 р., 

місцезнаходження юридичної особи – Російська 

Федерація, 121614, м. Москва, вул. Крилатські 

Холми, 32, корп. 2 

зобов’язань; 

4) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом  

25.  ТОВ «Видавництво Яуза» (ООО »Издательство 

Яуза»),  

основний державний реєстраційний номер – 

1027739924948, дата реєстрації – 30 грудня 2002 р., 

місцезнаходження юридичної особи – Російська 

Федерація, 109507, м. Москва, 

бульв. Самаркандський, 15, корп. 14 

1) обмеження торговельних операцій; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

4) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом  

Три роки 

26.  ТОВ «Видавництво АСТ» (ООО »Издательство 

АСТ»),  

основний державний реєстраційний номер – 

1117746849648, дата реєстрації – 25 жовтня  

2011 р., місцезнаходження юридичної особи – 

Російська Федерація, 129085, м. Москва,  

бульв. Зоряний, 21, будівля 1  

1) обмеження торговельних операцій; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

4) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом  

Три роки 

27.  ТОВ «Видавничий дім «Пітер» 

(ООО »Издательский дом «Питер»),  

основний державний реєстраційний номер – 

1147847361970, дата реєстрації – 17 жовтня  

2014 р., місцезнаходження юридичної особи – 

Російська Федерація, 194044, м. Санкт-Петербург, 

просп. Великий Сампсонієвський, 29 А 

1) обмеження торговельних операцій; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

4) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом  

Три роки 

28.  ТОВ «Яуза-прес» (ООО «Яуза-пресс»),  

основний державний реєстраційний номер – 

5067746073852, дата реєстрації – 11 серпня 2006 р., 

місцезнаходження юридичної особи – Російська 

Федерація, 109439, м. Москва,  

1) обмеження торговельних операцій; 

2) запобігання виведенню капіталів 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 

просп. Волгоградський, 120, корп. 2 4) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом  

29.  ТОВ «Рексофт» (ООО «Рексофт»),  

основний державний реєстраційний номер – 

1027801578628, дата реєстрації – 10 грудня 2002 р., 

місцезнаходження юридичної особи – Російська 

Федерація, 197022, м. Санкт-Петербург, 

просп. Медиків, 3 А 

1) обмеження торговельних операцій; 

2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом (заборона надання Інтернет-

провайдерами послуг з доступу користувачів Інтернету до 

ресурсів https://www.ozon.ru) 

Три роки 

30.  ТОВ «Лабіринт.Ру» (ООО »Лабиринт.Ру»), 

основний державний реєстраційний номер –

1077764644264, дата реєстрації – 26 грудня 2007 р., 

місцезнаходження юридичної особи – Російська 

Федерація, 129626, м. Москва,  

вул. Маломосковська, 22, будівля 1  

1) обмеження торговельних операцій; 

2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом (заборона надання Інтернет-

провайдерами послуг з доступу користувачів Інтернету до 

ресурсів https://www.labirint.ru) 

Три роки 

31.  ТОВ «ЛітРес» (ООО «ЛитРес»),  

основний державний реєстраційний номер – 

1057748936398, дата реєстрації  – 7 листопада 2005 р., 

місцезнаходження юридичної особи – Російська 

Федерація, 123022, м. Москва, вул. 2-а 

Звенигородська, 13, будівля 41 

1) обмеження торговельних операцій; 

2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом (заборона надання Інтернет-

провайдерами послуг з доступу користувачів Інтернету до 

ресурсів https://www.litres.ru) 

Три роки 

32.  Федеральна державна бюджетна установа культури 

«Державний музей героїчної оборони Севастополя»  

(Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Государственный музей 

героической обороны и освобождения Севастополя»)  

місцезнаходження юридичної особи –  

м. Севастополь, Історичний бульвар, 1 

держава реєстрації – Російська Федерація 

основний державний реєстраційний номер –

1) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

спільних розважальних програм, а саме: 

проведення спільних наукових досліджень; 

взаємного обміну музейною інформацією, виставками, 

музейними предметами, музейними колекціями; 

проведення спільних конференцій, конгресів, симпозіумів, 

виставок та участі в них; 

організації спільної підготовки музейних працівників, 

видавничої 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 

1149204069255,  

дата реєстрації – 26 грудня 2014 р.  

Ідентифікаційний номер платника податків – 

9204508487 

Код підстав взяття на облік – 920401001 

участі у заходах, що організовуються та проводяться музеєм; 

2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим зазначеним Законом (заборона встановлення 

ділових контактів; заборона надання фінансової підтримки та 

гарантій) 

33.  Державна бюджетна установа культури міста 

Севастополя «Севастопольський художній музей 

імені Михайла Павловича Крошицького»  

(Государственное бюджетное учреждение культуры 

города Севастополя «Севастопольский 

художественный музей имени Михаила Павловича 

Крошицкого»)  

місцезнаходження юридичної особи – 

м. Севастополь, просп. Нахімова, 9 

держава реєстрації – Російська Федерація 

основний державний реєстраційний номер – 

1149204069299,  

дата реєстрації – 26 грудня 2014 р.  

Ідентифікаційний номер платника податків – 

9204508575 

Код підстав взяття на облік – 920401001 

1) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

спільних розважальних програм, а саме: 

проведення спільних наукових досліджень; 

взаємного обміну музейною інформацією, виставками, 

музейними предметами, музейними колекціями; 

проведення спільних конференцій, конгресів, симпозіумів, 

виставок та участі в них; 

організації спільної підготовки музейних працівників, 

видавничої діяльності; 

участі у заходах, що організовуються та проводяться музеєм; 

2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим зазначеним Законом (заборона встановлення 

ділових контактів; заборона надання фінансової підтримки та 

гарантій) 

Три роки 

34.  Федеральна державна бюджетна установа культури 

«Державний історико-археологічний музей-

заповідник «Херсонес Таврійський» (Федеральное 

государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный историко-археологический 

музей-заповедник «Херсонес Таврический»)  

місцезнаходження юридичної особи –  

1) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

спільних розважальних програм, а саме: 

проведення спільних наукових досліджень; 

взаємного обміну музейною інформацією, виставками, 

музейними предметами, музейними колекціями; 

проведення спільних конференцій, конгресів, симпозіумів, 

виставок та участі в них; 

організації спільної підготовки музейних працівників, 

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. Севастополь, вул. Древня, 1  

держава реєстрації – Російська Федерація 

основний державний реєстраційний номер – 

1149204071675,  

дата реєстрації – 30 грудня 2014 р.  

Ідентифікаційний номер платника податків – 

9201502053 

Код підстав взяття на облік – 920101001 

видавничої діяльності; 

участі у заходах, що організовуються та проводяться музеєм; 

2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим зазначеним Законом (заборона встановлення 

ділових контактів; заборона надання фінансової підтримки та 

гарантій) 

35.  Державна бюджетна установа «Республіки Крим» 

«Музей-заповідник «Судацька фортеця» 

(Государственное бюджетное учреждение 

«Республики Крым» «Музей-заповедник «Судакская 

крепость») 

місцезнаходження юридичної особи – Автономна 

Республіка Крим, м. Судак, вул. Генуезька  

фортеця, 1  

держава реєстрації – Російська Федерація 

основний державний реєстраційний номер –

1149102025687,  

дата реєстрації – 30 липня 2014 р. 

Ідентифікаційний номер платника податків – 

9108001246 

Код підстав взяття на облік – 910801001 

1) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

спільних розважальних програм, а саме: 

проведення спільних наукових досліджень; 

взаємного обміну музейною інформацією, виставками, 

музейними предметами, музейними колекціями; 

проведення спільних конференцій, конгресів, симпозіумів, 

виставок та участі в них; 

організації спільної підготовки музейних працівників, 

видавничої діяльності; 

участі у заходах, що організовуються та проводяться музеєм; 

2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим зазначеним Законом (заборона встановлення 

ділових контактів; заборона надання фінансової підтримки та 

гарантій) 

Три роки 

36.  Державна автономна установа культури «Республіки 

Крим» «Лівадійський палац-музей» 

(Государственное автономное учреждение культуры 

«Республики Крым» «Ливадийский дворец-музей») 

місцезнаходження юридичної особи – Автономна 

Республіка Крим, м. Ялта, смт Лівадія, 

1) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

спільних розважальних програм, а саме: 

проведення спільних наукових досліджень; 

взаємного обміну музейною інформацією, виставками, 

музейними предметами, музейними колекціями; 

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. Батурина, 44 А 

держава реєстрації – Російська Федерація 

основний державний реєстраційний номер –

1159102017777,  

дата реєстрації – 9 січня 2015 р.  

Ідентифікаційний номер платника податків – 

9103063009 

Код підстав взяття на облік – 910301001 

проведення спільних конференцій, конгресів, симпозіумів, 

виставок та участі в них; 

організації спільної підготовки музейних працівників, 

видавничої діяльності; 

участі у заходах, що організовуються та проводяться музеєм; 

2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим зазначеним Законом (заборона встановлення 

ділових контактів; заборона надання фінансової підтримки та 

гарантій) 

37.  Державна бюджетна установа культури «Республіки 

Крим» «Кримський літературно-художній 

меморіальний музей-заповідник» (Государственное 

бюджетное учреждение культуры «Республики 

Крым» «Крымский литературно-художественный 

мемориальный музей-заповедник») 

місцезнаходження юридичної особи – Автономна 

Республіка Крим, м. Ялта, вул. Кірова, 112 

держава реєстрації – Російська Федерація 

основний державний реєстраційний номер –

1169102079761,  

дата реєстрації – 4 серпня 2016 р.  

Ідентифікаційний номер платника податків – 

9103081216 

Код підстав взяття на облік – 910301001 

1) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

спільних розважальних програм, а саме: 

проведення спільних наукових досліджень; 

взаємного обміну музейною інформацією, виставками, 

музейними предметами, музейними колекціями; 

проведення спільних конференцій, конгресів, симпозіумів, 

виставок та участі в них; 

організації спільної підготовки музейних працівників, 

видавничої діяльності; 

участі у заходах, що організовуються та проводяться музеєм; 

2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим зазначеним Законом (заборона встановлення 

ділових контактів; заборона надання фінансової підтримки та 

гарантій) 

Три роки 

38.  Державна бюджетна установа «Республіки Крим» 

«Кримськотатарський музей культурно-історичної 

спадщини» (Государственное бюджетное 

учреждение «Республики Крым» 

«Крымскотатарский музей культурно-исторического 

1) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

спільних розважальних програм, а саме: 

проведення спільних наукових досліджень; 

взаємного обміну музейною інформацією, виставками, 

музейними предметами, музейними колекціями; 

Три роки 



17 

Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

наследия») 

місцезнаходження юридичної особи – Автономна 

Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Чехова, 17 

держава реєстрації – Російська Федерація 

основний державний реєстраційний номер –

1159102009857, дата реєстрації – 5 січня 2015 р.  

Ідентифікаційний номер платника податків – 

9102068702 

Код підстав взяття на облік – 910201001 

проведення спільних конференцій, конгресів, симпозіумів, 

виставок та участі в них; 

організації спільної підготовки музейних працівників, 

видавничої діяльності; 

участі у заходах, що організовуються та проводяться музеєм; 

2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим зазначеним Законом (заборона встановлення 

ділових контактів; заборона надання фінансової підтримки та 

гарантій) 

39.  Державна бюджетна установа «Республіки Крим» 

«Сімферопольський художній музей» 

(Государственное бюджетное учреждение 

«Республики Крым» «Симферопольский 

художественный музей») 

місцезнаходження юридичної особи – Автономна 

Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. 

Долгоруковська, 35 

держава реєстрації – Російська Федерація 

основний державний реєстраційний номер –

1149102171976,  

дата реєстрації – 24 грудня 2014 р. 

Ідентифікаційний номер платника податків – 

9102064176 

Код підстав взяття на облік – 910201001 

1) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

спільних розважальних програм, а саме: 

проведення спільних наукових досліджень; 

взаємного обміну музейною інформацією, виставками, 

музейними предметами, музейними колекціями; 

проведення спільних конференцій, конгресів, симпозіумів, 

виставок та участі в них; 

організації спільної підготовки музейних працівників, 

видавничої діяльності; 

участі у заходах, що організовуються та проводяться музеєм; 

2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим зазначеним Законом (заборона встановлення 

ділових контактів; заборона надання фінансової підтримки та 

гарантій) 

Три роки 

40.  Державна бюджетна установа «Республіки Крим» 

«Центральний музей Тавриди» (Государственное 

бюджетное учреждение «Республики Крым» 

«Центральный музей Тавриды») 

місцезнаходження юридичної особи – Автономна 

1) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

спільних розважальних програм, а саме: 

проведення спільних наукових досліджень; 

взаємного обміну музейною інформацією, виставками, 

музейними предметами, музейними колекціями; 

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. Сімферополь, вул. Гоголя, 14 

держава реєстрації – Російська Федерація 

основний державний реєстраційний номер –

1149102182030,  

дата реєстрації – 31 грудня 2014 р.  

Ідентифікаційний номер платника податків – 

9102066423 

Код підстав взяття на облік – 910201001 

проведення спільних конференцій, конгресів, симпозіумів, 

виставок та участі в них; 

організації спільної підготовки музейних працівників, 

видавничої діяльності; 

участі у заходах, що організовуються та проводяться музеєм; 

2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим зазначеним Законом (заборона встановлення 

ділових контактів; заборона надання фінансової підтримки та 

гарантій) 

41.  Державна бюджетна установа «Республіки Крим» 

«Кримський етнографічний музей» 

(Государственное бюджетное учреждение 

«Республики Крым» «Крымский этнографический 

музей») 

місцезнаходження юридичної особи – Автономна 

Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Пушкіна, 18 

держава реєстрації – Російська Федерація 

основний державний реєстраційний номер –

1149102171635,  

дата реєстрації – 24 грудня 2014 р.  

Ідентифікаційний номер платника податків – 

9102064610 

Код підстав взяття на облік – 910201001 

1) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

спільних розважальних програм, а саме: 

проведення спільних наукових досліджень; 

взаємного обміну музейною інформацією, виставками, 

музейними предметами, музейними колекціями; 

проведення спільних конференцій, конгресів, симпозіумів, 

виставок та участі в них; 

організації спільної підготовки музейних працівників, 

видавничої діяльності; 

участі у заходах, що організовуються та проводяться музеєм; 

2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим зазначеним Законом (заборона встановлення 

ділових контактів; заборона надання фінансової підтримки та 

гарантій) 

Три роки 

42.  Державна бюджетна установа культури «Республіки 

Крим» «Алуштинський літературно-меморіальний 

музей С.М.Сергєєва-Ценського» (Государственное 

бюджетное учреждение культуры «Республики 

Крым» «Алуштинский литературно-мемориальный 

1) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 
спільних розважальних програм, а саме: 

проведення спільних наукових досліджень; 

взаємного обміну музейною інформацією, виставками, 
музейними предметами, музейними колекціями; 

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 

музей С.Н.Сергеева-Ценского») 

місцезнаходження юридичної особи – Автономна 

Республіка Крим, м. Алушта, вул. Сергєєва-

Ценського, 5 

держава реєстрації – Російська Федерація 

основний державний реєстраційний номер –

1159102132617,  

дата реєстрації – 24 грудня 2015 р.  

Ідентифікаційний номер платника податків – 

9101032767 

Код підстав взяття на облік – 910101001 

проведення спільних конференцій, конгресів, симпозіумів, 
виставок та участі в них; 

організації спільної підготовки музейних працівників, 
видавничої діяльності; 

участі у заходах, що організовуються та проводяться музеєм; 

2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим зазначеним Законом (заборона встановлення 
ділових контактів; заборона надання фінансової підтримки та 
гарантій) 

43.  Муніципальна бюджетна установа культури 

«Євпаторійський краєзнавчий музей» 

(Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Евпаторийский краеведческий музей») 

місцезнаходження юридичної особи – Автономна 

Республіка Крим, м. Євпаторія,  

вул. Кірова, 2/11  

держава реєстрації – Російська Федерація 

основний державний реєстраційний номер –

1159102009626,  

дата реєстрації – 5 січня 2015 р.  

Ідентифікаційний номер платника податків – 

9110089537 

Код підстав взяття на облік – 911001001 

1) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 
спільних розважальних програм, а саме: 

проведення спільних наукових досліджень; 

взаємного обміну музейною інформацією, виставками, 
музейними предметами, музейними колекціями; 

проведення спільних конференцій, конгресів, симпозіумів, 
виставок та участі в них; 

організації спільної підготовки музейних працівників, 
видавничої діяльності; 

участі у заходах, що організовуються та проводяться музеєм; 

2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим зазначеним Законом (заборона встановлення 
ділових контактів; заборона надання фінансової підтримки та 
гарантій) 

Три роки 

44.  Муніципальна бюджетна установа культури Музей 

історії міста Сімферополя муніципального 

утворення міський округ Сімферополь  

(Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

1) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

спільних розважальних програм, а саме: 

проведення спільних наукових досліджень; 

взаємного обміну музейною інформацією, виставками, 

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 

Музей истории города Симферополя 

муниципального образования городской округ 

Симферополь) 

місцезнаходження юридичної особи – Автономна 

Республіка Крим, м. Сімферополь,  

вул. Пушкіна, 17 

держава реєстрації – Російська Федерація 

основний державний реєстраційний номер –

1159102033727,  

дата реєстрації – 21 січня 2015 р.  

Ідентифікаційний номер платника податків – 

9102161130 

Код підстав взяття на облік – 910201001 

музейними предметами, музейними колекціями; 

проведення спільних конференцій, конгресів, симпозіумів, 

виставок та участі в них; 

організації спільної підготовки музейних працівників, 

видавничої діяльності; 

участі у заходах, що організовуються та проводяться музеєм; 

2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим зазначеним Законом (заборона встановлення 

ділових контактів; заборона надання фінансової підтримки та 

гарантій) 

45.  Муніципальна бюджетна установа культури 

«Феодосійська картинна галерея імені 

І.К.Айвазовського муніципального утворення 

міський округ Феодосія Республіки Крим»  

(Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Феодосийская картинная галерея имени  

И.К.Айвазовского муниципального образования 

городской округ Феодосия Республики Крым»  

місцезнаходження юридичної особи – Автономна 

Республіка Крим, м. Феодосія,  

вул. Галерейна, 2  

держава реєстрації – Російська Федерація 

основний державний реєстраційний номер –

1159102025796, 

дата реєстрації – 15 січня 2015 р. 

1) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

спільних розважальних програм, а саме: 

проведення спільних наукових досліджень; 

взаємного обміну музейною інформацією, виставками, 

музейними предметами, музейними колекціями; 

проведення спільних конференцій, конгресів, симпозіумів, 

виставок та участі в них; 

організації спільної підготовки музейних працівників, 

видавничої діяльності; 

участі у заходах, що організовуються та проводяться музеєм; 

2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим зазначеним Законом (заборона встановлення 

ділових контактів; заборона надання фінансової підтримки та 

гарантій) 

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 – 

9108104065 

Код підстав взяття на облік – 910801001 

46.  Муніципальна бюджетна установа культури 

«Феодосійський музей старожитностей 

муніципального утворення міського округу 

Феодосія Республіки Крим»  

(Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Феодосийский музей древностей муниципального 

образования городской округ Феодосия Республики 

Крым») 

місцезнаходження юридичної особи – Автономна 

Республіка Крим, м. Феодосія,  

просп. Айвазовського, 11 

держава реєстрації – Російська Федерація 

основний державний реєстраційний номер –

1159102015709,  

дата реєстрації – 8 січня 2015 р. 

Ідентифікаційний номер платника податків – 

9108103199 

Код підстав взяття на облік – 910801001 

1) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

спільних розважальних програм, а саме: 

проведення спільних наукових досліджень; 

взаємного обміну музейною інформацією, виставками, 

музейними предметами, музейними колекціями; 

проведення спільних конференцій, конгресів, симпозіумів, 

виставок та участі в них; 

організації спільної підготовки музейних працівників, 

видавничої діяльності; 

участі у заходах, що організовуються та проводяться музеєм; 

2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим зазначеним Законом (заборона встановлення 

ділових контактів; заборона надання фінансової підтримки та 

гарантій) 

Три роки 

47.  Муніципальна бюджетна установа культури 

«Феодосійський літературно-меморіальний музей 

О.С.Гріна муніципального утворення міський округ 

Феодосія Республіки Крим»  

(Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Феодосийский литературно-мемориальный музей 

А. С. Грина муниципального образования городской 

1) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

спільних розважальних програм, а саме: 

проведення спільних наукових досліджень; 

взаємного обміну музейною інформацією, виставками, 

музейними предметами, музейними колекціями; 

проведення спільних конференцій, конгресів, симпозіумів, 

виставок та участі в них; 

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 

округ Феодосия Республики Крым» 

місцезнаходження юридичної особи – Автономна 

Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Галерейна, 10 

держава реєстрації – Російська Федерація 

основний державний реєстраційний номер –

1159102025807, 

дата реєстрації – 15 січня 2015 р.  

Ідентифікаційний номер платника податків – 

9108104072 

Код підстав взяття на облік – 910801001 

організації спільної підготовки музейних працівників, 

видавничої діяльності; 

участі у заходах, що організовуються та проводяться музеєм; 

2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим зазначеним Законом (заборона встановлення 

ділових контактів; заборона надання фінансової підтримки та 

гарантій) 

48.  Муніципальний казенний заклад культури 

«Ялтинський історико-літературний музей» 

муніципального утворення міський округ Ялта 

Республіки Крим»  

(Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Ялтинский историко-литературный музей» 

муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым») 

місцезнаходження юридичної особи – Автономна 

Республіка Крим, м. Ялта,  

вул. Пушкінська, 5 

держава реєстрації – Російська Федерація 

основний державний реєстраційний номер –

1149102175463, дата реєстрації – 27 грудня 2014 р.  

Ідентифікаційний номер платника податків – 

9103016915 

Код підстав взяття на облік – 910301001 

 

1) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

спільних розважальних програм, а саме: 

проведення спільних наукових досліджень; 

взаємного обміну музейною інформацією, виставками, 

музейними предметами, музейними колекціями; 

проведення спільних конференцій, конгресів, симпозіумів, 

виставок та участі в них; 

організації спільної підготовки музейних працівників, 

видавничої діяльності; 

участі у заходах, що організовуються та проводяться музеєм; 

2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим зазначеним Законом (заборона встановлення 

ділових контактів; заборона надання фінансової підтримки та 

гарантій) 

 

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 

49.  Муніципальна казенна установа «Історико-

краєзнавчий музей» міста Армянська «Республіки 

Крим»  

(Муниципальное казенное учреждение «Историко-

краеведческий музей» города Армянска 

«Республики Крым») 

місцезнаходження юридичної особи – Автономна 

Республіка Крим, м. Армянськ,  

мкр. ім. Генерала Васильєва, 2 

держава реєстрації – Російська Федерація 

основний державний реєстраційний номер –

1149102129758,  

дата реєстрації – 12 грудня 2014 р.  

Ідентифікаційний номер платника податків – 

9106003978 

Код підстав взяття на облік – 910601001 

1) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

спільних розважальних програм, а саме: 

проведення спільних наукових досліджень; 

взаємного обміну музейною інформацією, виставками, 

музейними предметами, музейними колекціями; 

проведення спільних конференцій, конгресів, симпозіумів, 

виставок та участі в них; 

організації спільної підготовки музейних працівників, 

видавничої діяльності; 

участі у заходах, що організовуються та проводяться музеєм; 

2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим зазначеним Законом (заборона встановлення 

ділових контактів; заборона надання фінансової підтримки та 

гарантій) 

Три роки 

50.  Муніципальна казенна установа культури 

«Білогірський районний історико-краєзнавчий 

музей» «Республіки Крим»  

(Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Белогорский районный историко-краеведческий 

музей» «Республики Крым») 

місцезнаходження юридичної особи – Автономна 

Республіка Крим, район Білогорський,  

м. Білогорськ, вул. Луначарського, 48 

держава реєстрації – Російська Федерація 

основний державний реєстраційний номер –

1149102170535,  

1) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

спільних розважальних програм, а саме: 

проведення спільних наукових досліджень; 

взаємного обміну музейною інформацією, виставками, 

музейними предметами, музейними колекціями; 

проведення спільних конференцій, конгресів, симпозіумів, 

виставок та участі в них; 

організації спільної підготовки музейних працівників, 

видавничої діяльності; 

участі у заходах, що організовуються та проводяться музеєм; 

2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим зазначеним Законом (заборона встановлення 

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 

дата реєстрації – 23 грудня 2014 р.  

Ідентифікаційний номер платника податків – 

9109007498 

Код підстав взяття на облік – 910901001 

ділових контактів; заборона надання фінансової підтримки та 

гарантій) 

51.  Муніципальна бюджетна установа культури 

«Районний краєзнавчий музей» Красногвардійського 

району «Республіки Крим»  

(Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Районный краеведческий музей» 

Красногвардейского района «Республики Крым») 

місцезнаходження юридичної особи – Автономна 

Республіка Крим, смт Красногвардійське,  

вул. Тельмана, 22 

держава реєстрації – Російська Федерація 

основний державний реєстраційний номер –

1159102004214, 

дата реєстрації – 4 січня 2015 р.  

Ідентифікаційний номер платника податків – 

9105007948 

Код підстав взяття на облік – 910501001 

1) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

спільних розважальних програм, а саме: 

проведення спільних наукових досліджень; 

взаємного обміну музейною інформацією, виставками, 

музейними предметами, музейними колекціями; 

проведення спільних конференцій, конгресів, симпозіумів, 

виставок та участі в них; 

організації спільної підготовки музейних працівників, 

видавничої діяльності; 

участі у заходах, що організовуються та проводяться музеєм; 

2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим зазначеним Законом (заборона встановлення 

ділових контактів; заборона надання фінансової підтримки та 

гарантій) 

Три роки 

52.  Муніципальна бюджетна установа культури 

«Красноперекопський краєзнавчий музей» 

муніципального утворення міський округ 

Красноперекопськ «Республіки Крим»  

(Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Красноперекопский краеведческий музей» 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск «Республики Крым») 

1) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

спільних розважальних програм, а саме: 

проведення спільних наукових досліджень; 

взаємного обміну музейною інформацією, виставками, 

музейними предметами, музейними колекціями; 

проведення спільних конференцій, конгресів, симпозіумів, 

виставок та участі в них; 

організації спільної підготовки музейних працівників, 

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 – Автономна 

Республіка Крим, м. Красноперекопськ,  

вул. Менделєєва, 23 

держава реєстрації – Російська Федерація 

основний державний реєстраційний номер –

1159102045508,  

дата реєстрації – 30 січня 2015 р.  

Ідентифікаційний номер платника податків – 

9106009761 

Код підстав взяття на облік – 910601001 

видавничої діяльності; 

участі у заходах, що організовуються та проводяться музеєм; 

2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим зазначеним Законом (заборона встановлення 

ділових контактів; заборона надання фінансової підтримки та 

гарантій) 

53.  Муніципальна бюджетна установа культури 

Ленінського району «Республіки Крим» 

«Етнографічний музей ім. Ю. А. Клименко»  

(Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Ленинского района «Республики Крым» 

«Этнографический музей им. Ю.А.Клименко») 

місцезнаходження юридичної особи – Автономна 

Республіка Крим, Ленінський район,  

с. Новомиколаївка, вул. Чуба, 4-а  

держава реєстрації – Російська Федерація 

основний державний реєстраційний номер –

1159102031197,  

дата реєстрації – 19 січня 2015 р.  

Ідентифікаційний номер платника податків – 

9111012600 

Код підстав взяття на облік – 911101001 

1) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

спільних розважальних програм, а саме: 

проведення спільних наукових досліджень; 

взаємного обміну музейною інформацією, виставками, 

музейними предметами, музейними колекціями; 

проведення спільних конференцій, конгресів, симпозіумів, 

виставок та участі в них; 

організації спільної підготовки музейних працівників, 

видавничої діяльності; 

участі у заходах, що організовуються та проводяться музеєм; 

2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим зазначеним Законом (заборона встановлення 

ділових контактів; заборона надання фінансової підтримки та 

гарантій) 

Три роки 

54.  Муніципальний казенний заклад культури 

«Нижньогірський історико-краєзнавчий музей»  

(Муниципальное казенное учреждение культуры 

1) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

спільних розважальних програм, а саме: 

проведення спільних наукових досліджень; 

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 

«Нижнегорский историко-краеведческий музей») 

місцезнаходження юридичної особи – Автономна 

Республіка Крим, смт Нижньогірський, 

вул. Гагаріна, 5 

держава реєстрації – Російська Федерація 

основний державний реєстраційний номер –

1159102056453, дата реєстрації – 13 лютого 2015 р.  

Ідентифікаційний номер платника податків – 

9105011768 

Код підстав взяття на облік – 910501001 

взаємного обміну музейною інформацією, виставками, 

музейними предметами, музейними колекціями; 

проведення спільних конференцій, конгресів, симпозіумів, 

виставок та участі в них; 

організації спільної підготовки музейних працівників, 

видавничої діяльності; 

участі у заходах, що організовуються та проводяться музеєм; 

2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим зазначеним Законом (заборона встановлення 

ділових контактів; заборона надання фінансової підтримки та 

гарантій) 

55.  Муніципальна бюджетна установа культури 

«Первомайський районний історичний народний 

музей Первомайського району Республіки Крим» 

(Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Первомайский районный исторический народный 

музей Первомайского района Республики Крым») 

місцезнаходження юридичної особи – Автономна 

Республіка Крим, Первомайський район, 

смт Первомайське, вул. 87-ї дивізії, 6 

держава реєстрації – Російська Федерація 

основний державний реєстраційний номер –

1159102018591, дата реєстрації – 9 січня 2015 р.  

Ідентифікаційний номер платника податків – 

9106008711 

Код підстав взяття на облік – 910601001 

1) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

спільних розважальних програм, а саме: 

проведення спільних наукових досліджень; 

взаємного обміну музейною інформацією, виставками, 

музейними предметами, музейними колекціями; 

проведення спільних конференцій, конгресів, симпозіумів, 

виставок та участі в них; 

організації спільної підготовки музейних працівників, 

видавничої діяльності; 

участі у заходах, що організовуються та проводяться музеєм; 

2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим зазначеним Законом (заборона встановлення 

ділових контактів; заборона надання фінансової підтримки та 

гарантій) 

Три роки 

56.  Державна бюджетна установа «Республіки Крим» 

«Алупкінський палацово-парковий музей-

заповідник»  

1) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

спільних розважальних програм, а саме: 

проведення спільних наукових досліджень; 

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 

(Государственное бюджетное учреждение 

«Республики Крым» «Алупкинский дворцово-

парковый музей-заповедник») 

місцезнаходження юридичної особи – Автономна 

Республіка Крим, м. Алупка, вул. Дворцове шосе, 18 

держава реєстрації – Російська Федерація 

основний державний реєстраційний номер –

1149102174649, дата реєстрації – 25 грудня 2014 р. 

Ідентифікаційний номер платника податків – 

9103016834 

Код підстав взяття на облік – 910301001 

взаємного обміну музейною інформацією, виставками, 

музейними предметами, музейними колекціями; 

проведення спільних конференцій, конгресів, симпозіумів, 

виставок та участі в них; 

організації спільної підготовки музейних працівників, 

видавничої діяльності; 

участі у заходах, що організовуються та проводяться музеєм; 

2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим зазначеним Законом (заборона встановлення 

ділових контактів; заборона надання фінансової підтримки та 

гарантій) 

57.  Державна бюджетна установа «Республіки Крим» 

«Бахчисарайський історико-культурний і 

археологічний музей-заповідник»  

(Государственное бюджетное учреждение 

«Республики Крым» «Бахчисарайский историко-

культурный и археологический музей-заповедник») 

місцезнаходження юридичної особи – Автономна 

Республіка Крим, Бахчисарайський район,  

м. Бахчисарай, вул. Річна, 133 

держава реєстрації – Російська Федерація 

основний державний реєстраційний номер –

1149102173857, дата реєстрації – 25 грудня 2014 р.  

Ідентифікаційний номер платника податків – 

9104003323 

Код підстав взяття на облік – 910401001 

1) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

спільних розважальних програм, а саме: 

проведення спільних наукових досліджень; 

взаємного обміну музейною інформацією, виставками, 

музейними предметами, музейними колекціями; 

проведення спільних конференцій, конгресів, симпозіумів, 

виставок та участі в них; 

організації спільної підготовки музейних працівників, 

видавничої діяльності; 

участі у заходах, що організовуються та проводяться музеєм; 

2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим зазначеним Законом (заборона встановлення 

ділових контактів; заборона надання фінансової підтримки та 

гарантій) 

Три роки 

58.  Державна бюджетна установа «Республіки Крим» 

«Східно-кримський історико-культурний музей-

заповідник»  

1) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

спільних розважальних програм, а саме: 

проведення спільних наукових досліджень; 

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 

(Государственное бюджетное учреждение 

«Республики Крым» «Восточно-крымский историко-

культурный музей-заповедник») 

місцезнаходження юридичної особи – Автономна 

Республіка Крим, м. Керч, вул. Свердлова, 7 

держава реєстрації – Російська Федерація 

основний державний реєстраційний номер –

1149102179489,  

дата реєстрації – 27 грудня 2014 р.  

Ідентифікаційний номер платника податків – 

9111009252 

Код підстав взяття на облік – 911101001 

взаємного обміну музейною інформацією, виставками, 

музейними предметами, музейними колекціями; 

проведення спільних конференцій, конгресів, симпозіумів, 

виставок та участі в них; 

організації спільної підготовки музейних працівників, 

видавничої діяльності; 

участі у заходах, що організовуються та проводяться музеєм; 

2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим зазначеним Законом (заборона встановлення 

ділових контактів; заборона надання фінансової підтримки та 

гарантій) 

59.  Державна бюджетна установа «Республіки Крим» 

«Історико-археологічний музей-заповідник «Калос 

Лімен»  

(Государственное бюджетное учреждение 

«Республики Крым» «Историко-археологический 

музей-заповедник «Калос Лимен») 

місцезнаходження юридичної особи – Автономна 

Республіка Крим, смт Чорноморське,  

вул. Революції, 8 

держава реєстрації – Російська Федерація 

основний державний реєстраційний номер –

1159102000188, дата реєстрації – 3 січня 2015 р.  

Ідентифікаційний номер платника податків – 

9110088484 

Код підстав взяття на облік – 911001001 

1) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

спільних розважальних програм, а саме: 

проведення спільних наукових досліджень; 

взаємного обміну музейною інформацією, виставками, 

музейними предметами, музейними колекціями; 

проведення спільних конференцій, конгресів, симпозіумів, 

виставок та участі в них; 

організації спільної підготовки музейних працівників, 

видавничої діяльності; 

участі у заходах, що організовуються та проводяться музеєм; 

2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим зазначеним Законом (заборона встановлення 

ділових контактів; заборона надання фінансової підтримки та 

гарантій) 

Три роки 

60.  Державна бюджетна установа «Республіки Крим» 

«Історико-культурний, меморіальний музей-

заповідник «Кіммерія М.А.Волошина»  

1) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

спільних розважальних програм, а саме: 

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 

(Государственное бюджетное учреждение 

«Республики Крым» «Историко-культурный, 

мемориальный музей-заповедник «Киммерия  

М.А.Волошина») 

місцезнаходження юридичної особи – Автономна 

Республіка Крим, м. Феодосія,  

вул. Коробкова, 13 

держава реєстрації – Російська Федерація 

основний державний реєстраційний номер –

1149102178048,  

дата реєстрації – 27 грудня 2014 р.  

Ідентифікаційний номер платника податків – 

9108117434 

Код підстав взяття на облік – 910801001 

проведення спільних наукових досліджень; 

взаємного обміну музейною інформацією, виставками, 

музейними предметами, музейними колекціями; 

проведення спільних конференцій, конгресів, симпозіумів, 

виставок та участі в них; 

організації спільної підготовки музейних працівників, 

видавничої діяльності; 

участі у заходах, що організовуються та проводяться музеєм; 

2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим зазначеним Законом (заборона встановлення 

ділових контактів; заборона надання фінансової підтримки та 

гарантій) 

61.  ТОВ «Летан Інвестментс Лімітед» 

(англійською мовою – Letan Investments Limited) 

реєстраційний номер – ООН 201224 

дата реєстрації – 5 червня 2007 р. 

місцезнаходження юридичної особи – Вуфавенту, 4, 

офіс 4, Лакатаміа, 2322, Нікосія, Кіпр 

(грецькою мовою – Βοσθαβένηοσ, 4, Flat 4, 

Λακαηάμια, 2322, Λεσκωζία, Κύπρος) 

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 провадження певного 

виду діяльності, зокрема спеціальних дозволів на користування 

надрами 

Три роки 

62.  ТОВ «Хімкомснаб» 

(російською мовою – ООО »Химкомснаб») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

основний державний реєстраційний номер – 

5147746231826 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7717797230 

місцезнаходження юридичної особи – 129085, 

м. Москва, бульв. Зірковий, буд. 21, будівля 1, 

поверх 1, приміщення I К 18, офіс 3 

(російською мовою – 129085, г. Москва, бульв. 

Звѐздный, д. 21, строение 1, этаж 1, помещение I  

К 18, офис 3) 

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, зокрема спеціальних дозволів на користування 

надрами 

63.  ТОВ «Центр оптимальних технологій» 

(російською мовою – ООО «Центр оптимальных 

технологий») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1047796739572 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7708538913 

місцезнаходження юридичної  

особи – 107140, м. Москва, вул. Красносельська 

нижня, буд. 5, будівля 4 

(російською мовою – 107140, г. Москва, 

ул. Красносельская нижняя, д. 5, строение 4) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

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, зокрема спеціальних дозволів на користування 

надрами 

Три роки 

  

64.  ТОВ «Охна Холдінгс лімітед» 

(англійською мовою Ohna Holdings Limited) 

реєстраційний номер – НЕ 201370 

дата реєстрації – 7 червня 2007 р. 

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 

місцезнаходження юридичної особи – Коста 

Антоніади, 30, Елени Корт,  

офіс 202, Строволос, 2040, Нікосія, Кіпр 

(грецькою мовою – Κώζηα Ανηωνιάδη, 30, ELENI 

COURT, Flat 202, Σηρόβολος, 2040, Λεσκωζία, 

Κύπρος) 

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, зокрема спеціальних дозволів на користування 

надрами 

65.  ТОВ «Титанактив» 

(російською мовою – ООО »Титанактив») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

5177746159355 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7708329170 

місцезнаходження юридичної  

особи – 107140, м. Москва,  

вул. Красносельська нижня, буд. 5, будівля 4,  

поверх 2, приміщення III, кімн. 2 

(російською мовою – 107140, г. Москва,  

ул. Красносельская нижняя, д. 5, строение 4, этаж 2, 

помещение III, кімн. 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) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для провадження певного 

виду діяльності, зокрема спеціальних дозволів на користування 

надрами 

Три роки 

66.  ВАТ «Толексіс Інтерпрайзіз ЕйДжи» 

(англійською мовою – Tolexis Enterprises AG) 

реєстраційний номер (UID) –CHE-328.061.665 

місцезнаходження юридичної особи –  

6300, Швейцарія, м. Цуг, вул. Барерштрассе, буд. 8 

(англійською мовою – 6300, Switzerland, town Zug,  

st. Baarerstrasse, № 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) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

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 

одержання (наявність) яких є умовою для провадження певного 

виду діяльності, зокрема спеціальних дозволів на користування 

надрами 

67.  ТОВ «С. Т. Технолоджі» 

(ООО «С. Т. Технолоджи») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1077847607530 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7813391723 

місцезнаходження юридичної особи –  194044, 

м. Санкт-Петербург, Набережна Пироговська,  

буд. 21 А 

(194044, г. Санкт-Петербург, Набережная 

Пироговская,  д. 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) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для провадження певного 

виду діяльності, зокрема спеціальних дозволів на користування 

надрами 

Три роки 

68.  ТОВ «Технонорд» 

(ООО «Технонорд») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1045100188979 

ідентифікаційний номер платника податків – 

5190131174 

місцезнаходження юридичної особи – 183001, 

м. Мурманськ, вул. Підгірна,  буд. 92  

(183001, г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 92) 

 

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 провадження певного 

виду діяльності, зокрема 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 

69.  ТОВ «Бакстер» 

(ООО «Бакстер») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1023900596928 

ідентифікаційний номер платника податків – 

3904035210 

місцезнаходження юридичної особи – 236023, 

м. Калінінград, вул. Комсомольська, буд. 93 

(236023, г. Калининград,  

ул. Комсомольская,  д. 93) 

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 провадження певного 

виду діяльності, зокрема спеціальних дозволів на користування 

надрами 

Три роки 

70.  ТОВ «Алюр-Профі» 

(ООО «Аллюр-Профи») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1125261003317 

ідентифікаційний номер платника податків –  

5261082328 

місцезнаходження юридичної особи –  603105, 

м. Нижній Новгород, вул. Агрономічна, буд. 134, 

приміщення П1, офіс 206 

(603105, г. Нижний Новгород, ул. Агрономическая, 

д. 134, помещение П1, офис 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) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для провадження певного 

виду діяльності, зокрема спеціальних дозволів на користування 

надрами 

Три роки 

71.  ТОВ «Індустріальні і Морські Проекти» 

(ООО «Индустриальные и Морские Проекты») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

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 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1117847373159 

ідентифікаційний номер платника податків –  

7813511847 

місцезнаходження юридичної особи –  197110, 

м. Санкт-Петербург, вул. Красного Курсанта, 

буд. 25 Ж, офіс 206 

(197110, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, 

д. 25 Ж, офис 206) 

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, зокрема спеціальних дозволів на користування 

надрами 

72.  ТОВ «Компанія Ладога» 

(ООО «Компания Ладога») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1089847193039 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7813414219 

місцезнаходження юридичної особи – 197110, 

м. Санкт-Петербург, Набережна Мартинова, буд. 6 А, 

приміщення 9Н 

(197110, г. Санкт-Петербург, Набережная 

Мартынова, д. 6 А, помещение 9Н) 

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 провадження певного 

виду діяльності, зокрема спеціальних дозволів на користування 

надрами 

Три роки 

73.  ТОВ «Завод дизельної апаратури» 

(ООО «Завод дизельной аппаратуры») 

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; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

1097847248421 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7814446260 

місцезнаходження юридичної особи – 194292, 

м. Санкт-Петербург, пров. 5-й Верхний, буд. 11 А, 

приміщення 1-Н 

(194292, г. Санкт-Петербург, переулок 5-й Верхний, 

д. 11 А, помещение 1-Н) 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для провадження певного 

виду діяльності, зокрема спеціальних дозволів на користування 

надрами 

74.  ТОВ «Елме» 

(ООО «Елме») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1023901644910 

ідентифікаційний номер платника податків – 

3907021801 

місцезнаходження юридичної особи – 238310,  

с-ще Мале Василькове, вул. Велика Окружна, буд. 2, 

офіс 203 

(238310, поселок Малое Васильково, ул. Большая 

Окружная, д. 2, офис 203) 

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 провадження певного 

виду діяльності, зокрема спеціальних дозволів на користування 

надрами 

Три роки 

75.  ТОВ «Крим-Хімія» 

(ООО «Крым-Химия») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний  

номер – 1159204029610 

ідентифікаційний номер платника  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

податків – 7813391723 

місцезнаходження юридичної особи – 299813, 

м. Севастополь, с. Андреевка, вул. Садова, буд. 5  

(299813, г. Севастополь, с. Андреєвка,  

ул. Садовая, д. 5) 

одержання (наявність) яких є умовою для провадження певного 

виду діяльності, зокрема спеціальних дозволів на користування 

надрами 

76.  ТОВ «Науково-виробниче підприємство 

«Югремхолод» 

(ООО «Научно-производственное предприятие 

«Югремхолод») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний  

номер – 1149204002100 

ідентифікаційний номер платника  

податків – 9203000436 

місцезнаходження юридичної особи – 299023, 

м. Севастополь, проїзд Пластунський, буд. 2 

(299023, г. Севастополь, проезд Пластунский, д. 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) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для провадження певного 

виду діяльності, зокрема спеціальних дозволів на користування 

надрами 

Три роки 

77.  ТОВ «Нартекс» 

(ООО «Нартекс») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний  

номер – 1149102084780 

ідентифікаційний номер платника  

податків – 9102043151 

місцезнаходження юридичної особи –  295018, 

м. Сімферополь, вул. Піхотинців, буд. 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) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для провадження певного 

виду діяльності, зокрема 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 

(295018, г. Симферополь, ул. Пехотинцев, д. 21) 

78.  ТОВ «Концепт-АРК» 

(ООО «Концепт-АРК») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний  

номер – 1149204000175 

ідентифікаційний номер платника  

податків – 9204000252 

місцезнаходження юридичної особи – 299011, 

м. Севастополь, вул. Костомаровська, буд. 1 

(299011, г. Севастополь, ул. Костомаровская, д. 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) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для провадження певного 

виду діяльності, зокрема спеціальних дозволів на користування 

надрами 

Три роки 

79.  ТОВ «Тартус» 

(ООО «Тартус») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний  

номер – 1149204005939 

ідентифікаційний номер платника  

податків – 9204003172 

місцезнаходження юридичної особи –  299029, 

м. Севастополь, вул. Курганна, буд. 14 

(299029, г. Севастополь, ул. Курганная, д. 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) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для провадження певного 

виду діяльності, зокрема спеціальних дозволів на користування 

надрами 

Три роки 

80.  Федеральне державне унітарне підприємство  

«13 судноремонтний завод Чорноморського флоту» 

Міністерства оборони Російської Федерації 

(Федеральное государственное унитарное 

предприятие «13 судоремонтный завод 

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 

Черноморского флота» Министерства обороны 

Российской Федерации) 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний  

номер – 1149204071664 

ідентифікаційний номер платника  

податків – 9203501030 

місцезнаходження юридичної особи – 299004, 

м. Севастополь, вул. Килен-Балка 

(299004, г. Севастополь, ул. Килен-Балка) 

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, зокрема спеціальних дозволів на користування 

надрами 

81.  ТОВ «Швейна Техніка – 37» 

(ООО «Швейная Техника – 37») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1113702039989; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

3702662586; 

місцезнаходження юридичної особи – 153037, 

Івановська область, м. Іваново, вул. Калініна, 8 

(153037, Ивановская область, г. Иваново, 

ул. Калинина, 8) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

Три роки 

82.  ТОВ «Сінто» 

(ООО «Синто») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню 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 

основний державний реєстраційний номер – 

1057600652988; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7604079550; 

місцезнаходження юридичної особи – 150001, 

Ярославська область, м. Ярославль, просп. 

Московський, 12 

(150001, Ярославская область, г. Ярославль, просп. 

Московский, 12) 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

83.  ТОВ «Ві-Менс Сучасні Технології» (ООО «Ви-Менс 

Современные Технологии») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1057748008504; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7715573620; 

місцезнаходження юридичної особи – 127015, 

м. Москва, вул. Новодмитрівська Б., 14, ст. 1,  

офіс 302 

(127015, г. Москва, ул. Новодмитровская Б., 14,  

ст. 1, офис 302) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

Три роки 

84.  ТОВ «Торговий Дім «Промінструмент» 

(ООО «Торговый Дом «Проминструмент») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1143443027573; 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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 

ідентифікаційний номер платника податків – 

3443932128; 

місцезнаходження юридичної особи – 400081, 

Волгоградська область, м. Волгоград, 

вул. Імені Твардовського, 9, офіс 19 

(400081, Волгоградская область, г. Волгоград, 

ул. Имени Твардовского, 9, офис 19) 

5) 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 

85.  ТОВ «Соніс» 

(ООО «Сонис») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1067760630937; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7705768066; 

місцезнаходження юридичної особи – 108841, 

м. Москва, м. Троїцьк, вул. Полковника міліції 

Курочкіна, 19, приміщення 12, 13 

(108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Полковника 

милиции Курочкина, 19, помещение 12, 13) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

Три роки 

86.  ТОВ «Дорс» 

(ООО «Дорс») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1142372000770; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталу за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

Три роки 



41 

Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

2372008116; 

місцезнаходження юридичної особи – 352931, 

Краснодарський край, м. Армавир,  

вул. Єфремова, 162а, офіс 5 

(352931, Краснодарский край, г. Армавир, 

ул. Ефремова, 162а, офис 5) 

одержання (наявність) яких є умовою для провадження певного 

виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

87.  ТОВ «Прогрес-Юг» 

(ООО «Прогресс-Юг») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1132312003746; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

2312201468; 

місцезнаходження юридичної особи – 350011, 

Краснодарський край, м. Краснодар, 

вул. Старокубанська, 2/15е, приміщення 2 

(350011, Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. Старокубанская, 2/15е, помещение 2) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

Три роки 

88.  ТОВ «Са-Інжинірінг» 

(ООО «Са-Инжиниринг») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1066320208217; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

6321179696;  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, 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 

місцезнаходження юридичної особи – 445000, 

Самарська область, м. Тольятті, вул. Комунальна, 39 

(445000, Самарская область, г. Тольятти, 

ул. Коммунальная, 39) 

спеціальних дозволів на користування надрами 

89.  ТОВ «Радіотесткомплект» 

(ООО «Радиотесткомплект») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1125029008280; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

5029166199; 

місцезнаходження юридичної особи –115230, 

м. Москва, проїзд Хлібозаводський, 7, будова 10, 

приміщення 030 

(115230, г. Москва, проезд Хлебозаводский, 7, 

строение 10, помещение 030) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

Три роки 

90.  ТОВ «Імотек» 

(ООО «Имотэк») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1089847126401; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7802428700; 

місцезнаходження юридичної особи – 197022, 

м. Санкт-Петербург,  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

вул. Петропавловська, 4 а, приміщення 15 н 

(197022, г. Санкт-Петербург,  

ул. Петропавловская, 4 а, помещение 15 н) 

91.  ТОВ «Авіком-Пласт» 

(ООО «Авиком-Пласт») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1063460053139; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

3446021050; 

місцезнаходження юридичної особи – 400011, 

Волгоградська область, м. Волгоград, 

вул. Електролесовська, 35 

(400011, Волгоградская область, г. Волгоград, 

ул. Электролесовская, 35) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

Три роки 

92.  ТОВ «Главсвет» 

(ООО «Главсвет») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1156196039801; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

6164029433; 

місцезнаходження юридичної особи – 344000, 

Ростовська область, м. Ростов-на-Дону, 

вул. Серафимовича, 52а 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, 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 

(344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Серафимовича, 52а) 

 

93.  ТОВ «Ньютек» 

(ООО «Ньютэк») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1127847473753; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7811530756; 

місцезнаходження юридичної особи – 198216, 

м. Санкт-Петербург, просп. Трамвайний, 32 а, 

приміщення № 69 

(198216, г. Санкт-Петербург, просп. Трамвайный, 32 а, 

помещение № 69) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

Три роки 

94.  ТОВ «Компресор-Центр» 

(ООО «Компрессор-Центр») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1072645001384; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

2623022327; 

місцезнаходження юридичної особи – 356236, 

Ставропольський край, Шпаковський район, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, 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 

с. Верхньоруське, вул. Батайська, 21 а 

(356236, Ставропольский край, Шпаковский район, 

с. Верхнерусское, ул. Батайская, 21 а) 

95.  ТОВ «Гюрінг» 

(ООО «Гюринг») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1027716008374; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7716223113; 

місцезнаходження юридичної особи – 111397, 

м. Москва, просп. Зелений, 20 

(111397, г. Москва, просп. Зелѐный, 20) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

Три роки 

96.  ТОВ «Електросервіс» 

(ООО «Электросервис» 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1097746459865; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7715768530; 

місцезнаходження юридичної особи – 117461, 

м. Москва, вул. Каховка, 30, приміщення I, кімн. 13 

(117461, г. Москва, ул. Каховка, 30, помещение I, 

комн. 13) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

Три роки 

97.  ТОВ «Дайм» 

(ООО «Дайм») 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

5137746152726; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7727821517; 

місцезнаходження юридичної особи – 117623, 

м. Москва, Варшавське шосе, володіння 248,  

будова 1 

(117623, г. Москва, Варшавское шоссе,  

владение 248, строение 1) 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

98.  ТОВ «УралТехЦентр» 

(ООО «УралТехЦентр») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1106674006889; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

6674353204; 

місцезнаходження юридичної особи – 620010, 

Свердловська область, м. Єкатеринбург, 

вул. Черняхівського, 62б, корпус А 

(620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Черняховского, 62б, корпус А) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

Три роки 

99.  ТОВ «ЕлектронІмпекс» 

(ООО «ЭлектронИмпэкс») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню 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 

основний державний реєстраційний номер – 

1097746754203; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7725682184; 

місцезнаходження юридичної особи – 115432, 

м. Москва, Кожуховський проїзд 2-й, 23, поверх 4, 

приміщення V, офіс 405 

(115432, г. Москва, Кожуховский проезд 2-й, 23, 

этаж 4, помещение V, офис 405) 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

100.  ТОВ «Регіон-Проф» 

(ООО «Регион-Проф») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1067759114675; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7728599583; 

місцезнаходження юридичної особи – 117437, 

м. Москва, вул. Волгіна Академіка, 33 

(117437, г. Москва, ул. Волгина Академика, 33) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

Три роки 

101.  ТОВ «Акел» 

(ООО «Акэл») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1077761307205; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7705813030; 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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 

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 – 108811, 

м. Москва, 22-й кілометр Київського шосе  

(П. Московський), домоволодіння 4, будова 5,  

офіс 631 

(108811, г. Москва, 22-й километр Киевского шоссе 

(П. Московский), домовладение 4, строение 5,  

офис 631) 

виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

102.  ТОВ «Руселком М» 

(ООО «Русэлком М») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1147746358561; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7728874889; 

місцезнаходження юридичної особи – 117342, 

м. Москва, вул. Бутлєрова, 17б, офіс 320а 

(117342, г. Москва, ул. Бутлерова, 17б, офис 320а) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

Три роки 

103.  ТОВ «Мікроем-Юг» 

(ООО «Микроэм-Юг») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1076164012374; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

6164269347; 

місцезнаходження юридичної особи – 344000, 

Ростовська область, м. Ростов-на-Дону,  

пров. Гвардійський, 72/91, офіс 1 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

Три роки 



49 

Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

(344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 

переулок Гвардейский, 72/91, офис 1) 

104.  ТОВ «Електро-Лайн» 

(ООО «Электро-Лайн») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1095260006302; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

5260255472; 

місцезнаходження юридичної особи – 603155, 

Нижегородська область, м. Нижній Новгород, 

вул. Мініна, 49, приміщення 1 

(603155, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, ул. Минина, 49, помещение 1) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

Три роки 

105.  ЗАТ «Хартінг» 

(ЗАО «Хартинг») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1027804917612; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7810911290; 

місцезнаходження юридичної особи – 196105, 

м. Санкт-Петербург, просп. Юрія Гагаріна, 1 

(196105, г. Санкт-Петербург, просп. Юрия  

Гагарина, 1) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, 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 

106.  ТОВ «Група Компаній «Електромір» 

(ООО «Группа Компаний «Электромир») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1167847427593; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7840059450; 

місцезнаходження юридичної особи – 191040, 

м. Санкт-Петербург, вул. Пушкінська, 7, корпус 

літер А приміщення 2н 

(191040, г. Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, 7, 

корпус литер А помещение 2н) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

Три роки 

107.  ТОВ «Завод Горелтех» 

(ООО «Завод Горэлтех») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер –

 1047811013183; 

ідентифікаційний номер платника податків –

 7806155468; 

місцезнаходження юридичної особи – 195176, 

м. Санкт-Петербург, шосе Революції, 18 А 

(195176, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, 18 А) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

Три роки 

108.  ТОВ «Новінтел» 

(ТОВ «Новинтэл») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

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 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1097847134989; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7816464955; 

місцезнаходження юридичної особи – 196084, 

м. Санкт-Петербург, вул. Цвєточна, 6 Д, приміщення 

1н, офіс 136 

(196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, 6 Д, 

помещение 1н, офис 136) 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

109.  ТОВ «Онелек» 

(ООО «Онэлек») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1157746034820; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7709447183; 

місцезнаходження юридичної особи – 109044, 

м. Москва, вул. Дубровська, 1я, 5, кв. 25 

(109044, г. Москва, ул. Дубровская, 1я, 5, кв. 25) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

Три роки 

110.  ТОВ «Ту Бі Софт» 

(ООО «Ту Би Софт») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1149102005645; 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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 

ідентифікаційний номер платника податків – 

9102004360; 

місцезнаходження юридичної особи – 295011,  

м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 14, офіс 411 

(295011, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 14, 

офис 411) 

5) 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 

111.  ТОВ «Нартекс» 

(ООО «Нартекс») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 
1149102084780; 

ідентифікаційний номер платника податків – 
9102043151; 

місцезнаходження юридичної особи – 295018,  
м. Сімферополь, вул. Піхотинців, 21 

(295018, г. Симферополь, ул. Пехотинцев, 21) 

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

2) обмеження торговельних операцій; 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами 

Три роки 

112.  ТОВ «Техносістемс Юг» 

(ООО «Техносистемс Юг») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 
1159102012563; 

ідентифікаційний номер платника податків – 
9102069488; 

місцезнаходження юридичної особи – 295034,  
м. Сімферополь, вул. Київська, 92а 

(295034, г. Симферополь, ул. Киевская, 92а) 

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

2) обмеження торговельних операцій; 

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, 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 

113.  ТОВ «Позитроніка Інтеграція» 

(ООО «Позитроника Интеграция») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1159102106041; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

9102189400; 

місцезнаходження юридичної особи – 295001,  

м. Сімферополь, вул. Некрасова, 22-1 

(295001, г. Симферополь, ул. Некрасова, 22-1) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

Три роки 

114.  Державне унітарне підприємство «Республіки 

Крим» «Науково-дослідний інститут аеропружних 

систем» 

(Государственное унитарное предприятие 

«Республики Крым» «Научно-исследовательский 

институт аэроупругих систем») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1149102107725; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

9108008690; 

місцезнаходження юридичної особи – 298112,  

м. Феодосія, вул. Гарнаєва, 85 

(298112, г. Феодосия, ул. Гарнаева, 85) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, 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 

115.  ТОВ «СПБ Марін» 

(ООО «СПБ Марин») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1077847595539 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7813391057 

місцезнаходження юридичної особи – 198188, 

м. Санкт-Петербург, вул. Васі Алексєєва, буд. 6, 

офіс 310 

(198188, г. Санкт-Петербург, ул. Васи Алексеева, 

дом 6, офис 310) 

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 дії 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 

116.  ТОВ «Веза» 

(ООО «Веза») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1027739487082 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7720040225 

місцезнаходження юридичної особи – 141190, 

область Московська, м. Фрязіно, проїзд Заводський, 

буд. 6 

(141190, область Московская, г. Фрязино, проезд 

Заводской, д. 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) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

117.  АТ «Національний Інвестиційно-Промисловий 

Банк» (Націнвестпромбанк) 

(АО «Национальный Инвестиционно-

Промышленный Банк» (Нацинвестпромбанк) 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1027739043750 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7744001144 

місцезнаходження юридичної особи – 119121, 

м. Москва, провулок Неопалімовський 2-й, буд. 10 

(119121, г. Москва, переулок Неопалимовский 2-й, 

д. 10) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії 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 

118.  ТОВ «Технологічний Центр «Тєна» 

(ООО «Технологический Центр «Тена») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1027700223572 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7718037634 

місцезнаходження юридичної особи – 107553, 

м. Москва, проїзд Окружний, 5, будівля 1, поверх 1, 

приміщення 1, кімн. 7–10 

(107553, г. Москва, проезд Окружной, 5, строение 1, 

этаж 1, помещение 1, комн. 7–10) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

119.  ТОВ «Сигма-СІ» 

(ООО «Сигма-СИ») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1027301483505 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7327000876 

місцезнаходження юридичної особи – 432032, 

область Ульянівська, м. Ульянівськ,  

Шосе Московське, 17 

(432032, область Ульяновская, г. Ульяновск,  

Шоссе Московское, 17) 

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 дії 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 

120.  ТОВ «Торговий Дім «Схід-Сервіс» 

(ООО «Торговий Дом «Восток-Сервис») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1152311020982 

ідентифікаційний номер платника податків – 

2311205004 

місцезнаходження юридичної особи – 350072, 

Край Краснодарський, м. Краснодар,  

вул. Московська, буд. 79/2 

(350072, Край Краснодарский, г. Краснодар,  

ул. Московская, д. 79/2)  

 

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) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

121.  ТОВ «Торгова компанія «РМ-стіл» 

(ООО «Торговая компания «РМ-стил») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1117746849725 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7717710825 

місцезнаходження юридичної особи – 192019, 

м. Санкт-Петербург, вул. Сєдова, 11 АЦ 

(192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11 АЦ) 

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 дії 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 

122.  ТОВ «Нева-Металтрейд» 

(ООО «Нева-Металлтрэйд») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1027800549391 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7801082135 

місцезнаходження юридичної особи – 199178, 

м. Санкт-Петербург, Лінія 17-а В.О., 66 В 

(199178, г. Санкт-Петербург, Линия 17-я В.О., 66 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) анулювання або зупинення дії 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 

123.  ТОВ «Взор» 

(ООО «Взор») 

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; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

1025203565166 

ідентифікаційний номер платника податків – 

5261003830 

місцезнаходження юридичної особи – 603003, 

область Нижегородська, м. Нижній Новгород, 

вул. Заводський Парк, буд. 33, приміщення 2 

(603003, область Нижегородская, г. Нижний 

Новгород, ул. Заводской Парк, д. 33, помещение 2) 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

124.  ТОВ «Валкон» 

(ООО «Валкон») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер –

1027809248818 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7825370005 

місцезнаходження юридичної особи – 196084, 

м. Санкт-Петербург, вул. Ломана, 10 

(196084, г. Санкт-Петербург, ул. Ломаная, 10) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії 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 

125.  АТ «ПО «Технофлот» 

(АО «ПО «Технофлот») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер –

1077847490390 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7813384275 

місцезнаходження юридичної особи – 195273, 

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 дії ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 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 

м. Санкт-Петербург, проспект Пискарьовський,  

буд. 63А, приміщення 244, 245 

(195273, г. Санкт-Петербург, проспект 

Пискарѐвский, д. 63А, помещения 244, 245) 

спеціальних дозволів на користування надрами 

126.  ТОВ «Альфа Судові Засоби» 

(ООО «Альфа Судовые Средства») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер –

5067847359730 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7805407708 

місцезнаходження юридичної особи – 198095, 

м. Санкт-Петербург, вул. Івана Черних, буд. 29 А, 

приміщення 7Н, 8Н 

(198095, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, 

д. 29А, помещения 7Н, 8Н) 

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 дії 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 

127.  ТОВ «Велдком» 

(ООО «Вэлдком») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер –

1095029002199 

ідентифікаційний номер платника податків – 

5029124640 

місцезнаходження юридичної особи – 141006, 

область Московська, м. Митищі, проспект 

Олімпійський, буд. 29/2, офіс 7А-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) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

(141006, область Московская, г. Мытищи, проспект 

Олимпийский, д. 29/2, офис 7А-1)  

128.  ТОВ «Домкратоф» 

(ООО «Домкратоф») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер –
1076166002494 

ідентифікаційний номер платника податків – 
6166062041 

місцезнаходження юридичної особи – 352630,  
Край Краснодарський, м. Білореченськ, вул. Леніна, 
буд. 82, офіс 301 

(352630, Край Краснодарский, г. Белореченск, 
ул. Ленина, д. 82, офис 301) 

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 дії 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 

129.  ТОВ «Металбуд СПб» 

(ООО «Металлострой СПб») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер –
1069847503637 

ідентифікаційний номер платника податків – 
7810081466 

місцезнаходження юридичної особи – 196084, 
м. Санкт-Петербург, вул. Квіткова, буд. 16, 
приміщення 612 

(196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная,  
д. 16, помещение 612) 

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

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

130.  ТОВ «ПКФ «Луідор» 

(ООО «ПКФ «Луидор») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер –

1045207142870 

ідентифікаційний номер платника податків – 

5257065753 

місцезнаходження юридичної особи – 603028, 

область Нижегородська, м. Нижній Новгород,  

Шосе Московське, буд. 86А 

(603028, область Нижегородская, г. Нижний 

Новгород, Шоссе Московское, д. 86А) 

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 дії 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 

131.  ТОВ «Ромек НН» 

(ООО «Ромек НН») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер –

1115256010924 

ідентифікаційний номер платника податків – 

5256107023 

місцезнаходження юридичної особи – 603138, 

область Нижегородська, м. Нижній Новгород, 

вул. Політбійців, буд. 7 

(603138, область Нижегородская, г. Нижний 

Новгород, ул. Политбойцов, д. 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) анулювання або зупинення дії 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 

132.  ТОВ «Сибір-Комплект» 

(ООО «Сибирь-Комплект») 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер –

1025402476692 

ідентифікаційний номер платника податків – 

5406240348 

місцезнаходження юридичної особи – 630124, 

область Новосибірська, м. Новосибірськ, 

вул. Куприна, буд. 8/1 

(630124, область Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Куприна, д. 8/1) 

2) обмеження торговельних операцій; 

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 здійснення певного 

виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

133.  ТОВ «Спецсервіс Пром» 

(ООО «Спецсервис Пром») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер –

1033401211117 

ідентифікаційний номер платника податків – 

3448031166 

місцезнаходження юридичної особи – 400031, 

область Волгоградська, м. Волгоград, 

вул. Імені Бахтурова, буд. 10б 

(400031, область Волгоградская, г. Волгоград, 

ул. Имени Бахтурова, д. 10б) 

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 дії 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 

134.  ТОВ «Енергоком» 

(ООО «Энергоком») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

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 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер –

1097746383602 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7705892151 

місцезнаходження юридичної особи – 344022, 

область Ростовська, м. Ростов-на-Дону,  

вул. Максима Горького, буд. 276, офіс 904 

(344022, область Ростовская, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Максима Горького, д. 276, офис 904) 

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 здійснення певного 

виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

135.  ТОВ «Стем» 

(ООО «Стэм») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер –

1036161007585 

ідентифікаційний номер платника податків – 

6161038824 

місцезнаходження юридичної особи – 344068, 

область Ростовська, м. Ростов-на-Дону, проспект 

Михайла Нагібіна, буд. 32, корпус 2 

(344068, область Ростовская, г. Ростов-на-Дону, 

проспект Михаила Нагибина, д. 32, корпус 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) анулювання або зупинення дії 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 

136.  ТОВ «Торговий Дім «РПІ Курскпром» 

(ООО «Торговий Дом «РПИ Курскпром») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

основний державний реєстраційний номер –

1104632007435 

ідентифікаційний номер платника податків 

4632123660 

місцезнаходження юридичної особи – 305018, 

область Курська, м. Курськ, провулок Елеваторний, 

буд. 14А 

(305018, область Курская, г. Курск, переулок 

Элеваторный, д. 14А) 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

137.  ТОВ «Адріа Вінч в Москві» 

(ООО «Адриа Винч в Москве») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер –

1167746381747 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7704353502 

місцезнаходження юридичної особи – 119021, 

м. Москва, бульвар Зубовський, буд. 29,  

приміщення VIII, кімн. 1 

(119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 29, 

помещение VIII, комн. 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) анулювання або зупинення дії 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 

138.  ТОВ «Альголь» 

(ООО «Альголь») 

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; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

1063905080601 

ідентифікаційний номер платника податків – 

3904080541 

місцезнаходження юридичної особи – 236000, 

область Калінінградська, м. Калінінград, 

вул. Комсомольська, буд. 72, офіс 1 

(236000, область Калининградская, г. Калининград, 

ул. Комсомольская, д. 72, офис 1) 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

139.  ТОВ «Кунцево Авто Трейдинг» 

(ООО «Кунцево Авто Трейдинг») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер –

1135032010321 

ідентифікаційний номер платника податків – 

5032271860 

місцезнаходження юридичної особи – 143026, 

область Московська, район Одинцовський, 

с. Немчиновка, вул. Московська, буд. 61 

(143026, область Московская, район Одинцовский, 

с. Немчиновка, ул. Московская, д. 61) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення дії 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 

140.  ТОВ «Крим-Зітар» 

(ООО «Крым-Зитар») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1159102105095 

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 

ідентифікаційний номер платника податків – 

9102189055 

місцезнаходження юридичної особи – 295047, 

м. Сімферополь, вул. Героїв Сталінграда,  

буд. 10, приміщення 13 

(295047, г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда,  

д. 10, помещение 13) 

5) анулювання або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

141.  ТОВ «Кріоген-Схід» 

(ООО «Криоген-Юг») 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1149100000433 

ідентифікаційний номер платника податків – 

9109000051 

місцезнаходження юридичної особи – 297570,  

район Сімферопольський, с. Чистеньке,  

Шосе Севастопольське, буд. 2 

(297570, район Симферопольский, с. Чистенькое, 

Шоссе Севастопольское, д. 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) анулювання або зупинення дії 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 

142.  ТОВ «Авторитет-М» 

(ООО «Авторитет-М» 

відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1149102000981 

ідентифікаційний номер платника податків – 

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 дії ліцензій та інших дозволів, 

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 

9102001105 

місцезнаходження юридичної особи – 295000, 

м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 187 

(295000, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 187) 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

143.  Федеральна державна бюджетна установа 

«Адміністрація Морських Портів Азовського Моря» 

(Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Администрация Морских Портов 

Азовского Моря») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1026102578974; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

6154064372; 

місцезнаходження юридичної особи – 344006, 

Ростовська область, м. Ростов-на-Дону,  

вул. Сєдова, 37а 

(344006, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Седова, 37а) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

Три роки 

144.  АТ «АнРусТранс» 

(АО «АнРуссТранс») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1067746644041; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7707589337; 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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 

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 – 105066, 

м. Москва, вул. Новорязанська, 28, корпус 1 

(105066, г. Москва, ул. Новорязанская, 28, корпус 1) 

виду діяльності, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

145.  ТОВ «Анроскрим» 

(ООО «Анроскрым») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1152352000107; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

2352051307; 

місцезнаходження юридичної особи – 353545, 

Краснодарський край, Темрюкський район,  

с-ще Чушка, Порт Кавказ 

(353545, Краснодарский край, Темрюкский район, 

поселок Чушка, Порт Кавказ) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

Три роки 

146.  ТОВ «Блексіа Феррі й Інвестиції» 

(ООО «Блэксиа Ферри и Инвестиции») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1067759047157; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7743617572; 

місцезнаходження юридичної особи – 129090, 

м. Москва, вул. Гіляровського, 4, будівля 5 

(129090, г. Москва, ул. Гиляровского, 4, строение 5) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, 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 

147.  ТОВ «Морська дирекція» 

(ООО «Морская дирекция») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1142352000933; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

2352051096; 

місцезнаходження юридичної особи – 298307, 

м. Керч, вул. Целімберна, 16, офіс 11 

(298307, г. Керчь, ул. Целимберная, 16, офис 11) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

Три роки 

148.  ТОВ «Варт і К» 

(«ООО Варт и К») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1022302947314; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

2320087357; 

місцезнаходження юридичної особи – 354003, 

Краснодарський край, м. Сочі, вул. Пластунська 82а 

(354003, Краснодарский край, г. Сочи, 

ул. Пластунская 82а) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

Три роки 

149.  ТОВ «Схід Трансгроуп» 

(ООО «Восток Трансгроупп») 

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; 

3) 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 

1149102003621; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

9111000130; 

місцезнаходження юридичної особи – 298300, 

м. Керч, вул. Пролетарська, 26 

(298300, г. Керчь, ул. Пролетарская, 26) 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

150.  ТОВ «АК Бустер» 

(ООО «АК Бустер») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1079847111761; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7813398422; 

місцезнаходження юридичної особи – 197022, 

м. Санкт-Петербург, вул. Даля, 10, приміщення 1Н 

(197022, г. Санкт-Петербург, ул. Даля, 10, 

помещение 1Н) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

Три роки 

151.  ТОВ «Ларта Плюс» 

(ООО «Ларта Плюс») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1157847004820; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7805047237; 

місцезнаходження юридичної особи – 198099, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, 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 

м. Санкт-Петербург, вул. Калініна, 5, корпус 1 В 

(198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 5, 

корпус 1 В) 

152.  ТОВ «Корвет» 

(ООО «Корвет») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1183123002853; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

3123431355; 

місцезнаходження юридичної особи – 308002, 

Білгородська область, м. Білгород, просп. 

Б.Хмельницького, 111, офіс 305 

(308002, Белгородская область, г. Белгород,  

просп. Б.Хмельницкого, 111, офис 305) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

Три роки 

153.  ТОВ «Пері» 

(ООО «Пери») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1057748424513; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7703564677; 

місцезнаходження юридичної особи – 108820, 

м. Москва, поселення Мосрентген, с-ще Заводу 

Мосрентген, корпус 1.10, приміщення 9 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, 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 

(108820, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок 

Завода Мосрентген, корпус 1.10, помещение 9) 

154.  ТОВ «Профхім» 

(ООО «Профхим») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1110280000324; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

0278175123; 

місцезнаходження юридичної особи – 450078, 

Республіка Башкортостан, м. Уфа, 

вул. Владивостокська, 2, корпус 1, офіс 312 

(450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Владивостокская, 2, корпус 1, офис 312) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

Три роки 

155.  ТОВ «Фрамаві» 

(ООО «Фрамави») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

5147746253375; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7726758750; 

місцезнаходження юридичної особи – 

141006, Московська область, м. Митищі, 

вул. Вороніна, будова 16, приміщення 505 

(141006, Московская область, г. Мытищи, 

ул. Воронина, строение 16, помещение 505) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, 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 

156.  ТОВ «Газстройсервіс» 

(ООО «Газстройсервис») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1117746783032; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7719790752; 

місцезнаходження юридичної особи – 127434, 

м. Москва, шосе Дмитровське, 9а, будова 1 

(127434, г. Москва, шоссе Дмитровское, 9а,  

строение 1) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами 

Три роки 

157.  ТОВ «Експертстроймонтаж НН» 

(ООО «Экспертстроймонтаж НН») 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1145263002356; 

ідентифікаційний номер платника податків – 

5263106091; 

місцезнаходження юридичної особи – 

603003, Нижегородська область, м. Нижній 

Новгород, вул. Щербакова, 37 АБ, АБ1, офіс 200 

(603003, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, ул. Щербакова, 37 АБ, АБ1, офис 200) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

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, зокрема анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами  

Три роки 

158.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Ювас-

Транс»  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

Три роки 



74 

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 «Ювас-

Транс»),  

юридична адреса: РФ, «Республіка Крим»,  

м. Керч, вул. Кірова, буд. 22, корпус 1, оф. 1,  

ІПН 9111004582,  

ОДРН 1149102085714,  

КПП 911101001 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

6) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден 

до повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України 

159.  Товариство з обмеженою відповідальністю  

«Гск-2008» 

(Общество с ограниченной ответственностью  

«Гск-2008»),  

юридична адреса: РФ, «Республіка Крим», м. Керч, 

вул. Пірогова, буд. 6,  

ІПН 9111001310,  

ОДРН 1149102032254,  

КПП 911101001 

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 участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

6) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден 

до повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України 

Три роки 

160.  Товариство з обмеженою відповідальністю «СІТ» 

(Общество с ограниченной ответственностью 

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 

«СИТ»), 

юридична адреса: РФ, «Республіка Крим»,  

м. Керч, вул. Кірова, буд. 22, будова 2, офис 1,  

ІПН 9111001133,  

ОДРН 1149102028965,  

КПП 911101001 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

6) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден 

до повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України 

161.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма 

«Багіра» 

(Общество с ограниченной ответственностью «Фирма 

«Багира»),  

юридична адреса: РФ, «Республіка Крим»,  

м. Сімферополь, вул. Героїв Сталінграда, буд. 10, 

ІПН 9102025770,  

ОДРН 1149102041923,  

КПП 910201001 

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 участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

6) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден 

до повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України 

Три роки 

162.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Ювас 

Брокер» 

(Общество с ограниченной ответственностью «Ювас 

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 

Брокер»),  

юридична адреса: РФ, «Республіка Крим», м. Керч,  

вул. Кірова, буд. 22, корпус 1, каб. 318,  

ІПН 9111010924,  

ОДРН 1159102012046,  

КПП 911101001 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

6) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден 

до повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України 

163.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Ювас-

Стройсервіс» 

(Общество с ограниченной ответственностью «Ювас-

Стройсервис»),  

юридична адреса: РФ, «Республіка Крим»,  

м. Керч, вул. Кірова, буд. 22, корпус 2, оф. 4, 

ІПН 9111007505,  

ОДРН 1149102129098,  

КПП 911101001 

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 участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

6) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден 

до повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України 

Три роки 

164.  Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮТВ» 

(Общество с ограниченной ответственностью 

«ЮТВ»),  

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 

юридична адреса: РФ, «Республіка Крим», м. Керч, 

вул. Кірова, д. 22, будова 1, оф. 4,  

ІПН 9111008308,  

ОДРН 1149102136281,  

КПП 911101001 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

6) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден 

до повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України 

165.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Южна 

лоцманська служба» 

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Южная лоцманская служба»),  

юридична адреса: РФ, «Республіка Крим», м. Керч,  

вул. Кірова, буд. 22, корпус 2, оф. 10,  

ІПН 9111013604,  

ОДРН 1159102045453,  

КПП 911101001 

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 участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

6) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден 

до повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України 

Три роки 

166.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Гласс 

Трейд +» 

(Общество с ограниченной ответственностью  

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 

«Гласс Трейд +»), 

юридична адреса: РФ, «Республіка Крим», м. Керч, 

вул. Кірова, буд. 24, оф. 1,  

ІПН 9111004180,  

ОДРН 1149102080203,  

КПП 911101001 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

6) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден 

до повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України 

167.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Оптіма» 

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Оптима»), 

юридична адреса: РФ, м. Калінінград, 

вул. Ленінградська, буд. 36, оф. 2,  

ІПН 3906361611,  

ОДРН 1173926028770,  

КПП 390601001 

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 участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

6) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден 

до повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України 

Три роки 

168.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Мерідія» 

(Общество с ограниченной ответственностью 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

Три роки 



79 

Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

«Меридия»), 

юридична адреса: РФ, «Республіка Крим», м. Керч, 

пл. Таврічеська, буд. 1, оф. 2,  

ІПН 9111003807,  

ОДРН 1149102075286,  

КПП 911101001 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

6) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден 

до повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України 

169.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Ювас-

трансросс»  

(Общество с ограниченной ответственностью «Ювас-

трансросс», ООО «ЮТР»), 

юридична адреса: РФ, м. Новоросійськ,  

вул. Московська, буд. 12,  

ІПН 2315183070,  

ОДРН 1132315005118,  

КПП 231501001 

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 участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

6) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден 

до повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України 

Три роки 

170.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Морські 

Інженерні Споруди»  

(Общество с ограниченной ответственностью 

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 

«Морские Инженерные Сооружения»), 

юридична адреса: РФ, м. Новоросійськ, 

вул. Новоросійської Республіки, буд. 34,  

ІПН 2315132011,  

ОДРН 1072315002022,  

КПП 231501001 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

6) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден 

до повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України 

171.  Відкрите акціонерне товариство «Науково-

виробниче об’єднання «Родіна»  

(Открытое акционерное общество «Научно-

производственное объединение «Родина»), 

місцезнаходження: РФ, м. Москва, Звенигородське 

шосе, 18/20,  

ОДРН 1027739004424,  

ІПН 7703016310,  

генеральний директор – Масленніков Д.Г. 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

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 з цим Законом; 

7) 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 

8) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона на встановлення 

ділових контактів; зупинення фінансових операцій) 

172.  Федеральне державне унітарне підприємство 

«Всеросійська державна телевізійна і радіомовна 

компанія»  

(Федеральное государственное  унитарное 

предприятие «Всероссийская государственная 

телевизионная и радиовещательная компания»), 

ИНН 7714072839,  

КПП 771401001,  

РФ, м. Москва, вул. Ямського поля, 5-а, оф. 19-21. 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

3) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

4) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

5) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

6) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в’їзду на територію 

України 

Три роки 

173.  Представництво «Федеральне державне унітарне 

підприємство «Всеросійська державна телевізійна і 

радіомовна компанія»   

(Представительство «Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная 

компания» на території України),  

розташоване за адресою: м. Київ, вул. Виборзька, 

буд. 103,  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

3) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

4) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

Три роки 



82 

Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

ІНПП 26601122   5) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

6) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 

держав, застосування інших заборон в’їзду на територію 

України; 

174.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма 

«Кримавіасервіс ЛТД»  

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Фирма «Крымавиасервис ЛТД»),  

«Республіка Крим», м. Сімферополь,  

смт Аерофлотське, вул. Мальченко, буд. 16, 

міжнародний аеропорт «Сімферополь»,  

ИНН 9102064970,  

ОГРН 1149102173010 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження, часткове чи 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 

Три роки 

175.  Акціонерне товариство «Група компаній 

«Електронінвест»  

(Акционерное общество «Группа компаний 

«Электронинвест»), ИНН 7710346180, 

КПП 773501001, РФ, м. Москва, м. Зеленоград, 

Южна промзона, проїзд 4922, буд. 4, будова 2 

обмеження торговельних операцій Три роки 

176.  Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Компанія Інтерлаб»  

(Общество с ограниченной ответственностью 

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 

«Компания Интерлаб»),  
ИНН 7734711593,  
КПП 773401001,  
ОГРН 5137746039613,  
ОКПО 18960953,  
адрес: РФ, г. Москва, ул. Рогова, д. 22, корп. 3 

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

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань; 

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

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

177.  Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Компанія Інтерлабор»  

(Общество с ограниченной ответственностью 
«Компания Интерлабор»),  
ИНН 9102007033,  
ОГРН 1149102009418,  
КПП 910201001,  
адрес: «Республика Крым», г. Симферополь,  
ул. Эскадронная, д. 6 

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

2) обмеження торговельних операцій; 

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

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань; 

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

178.  Товариство з обмеженою відповідальністю  

«В.Ф. Танкер»  

(Общество с ограниченной ответственностью 

«В.Ф.Танкер»),  

РФ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

пл. Маркина, 15-А,  

ИНН 9102064970,  

ОГРН 1025203015584,  

ИНН 5260092210 

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, 

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

6) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони 

Три роки 

179.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Сателіт 

Інновація»  

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Сателит Инновация»),  

ОГРН 1085902012800;  

ИНН 5902851746,  

шосе Космонавтів, б. 111, корп. 27, оф. 301,  

м. Пермь, РФ); 

 

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; 

6) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

8) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

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 

встановленим цим Законом (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 програмних 

продуктів «Macroscop»; «ML Macroscop»; «LS Macroscop»;  

«ST Macroscop», розроблених Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Сателіт Інновація» (общество с 

ограниченной ответственностью «Сателит Инновация», ИНН 

5902851746, ОКПО 88083608) 

180.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Айтіікс»  

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Айтиикс»), 

ЄДРПОУ 36702796,  

м. Київ, вул. Булгакова, б. 6, 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) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності; 

6) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування 

8) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона здійснення державних 

закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

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, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також державних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж програмних 

продуктів «Macroscop»; «ML Macroscop»; «LS Macroscop»; «ST 

Macroscop», розроблених Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Сателіт Інновація» (общество с 

ограниченной ответственностью «Сателит Инновация», ИНН 

5902851746, ОКПО 88083608) 

181.  Публічне акціонерне товариство «Промсвязьбанк»  

(Публичное акционерное общество 

«Промсвязьбанк»),  

РФ, г. Москва, ул. Смирновская, 10-22,  

ИНН 7744000912,  

ОГРН 1027739019142 

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) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами; 

5) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

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 з цим Законом; 

8) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

Три роки 

182.  BIMERSANO SERVICES LTD (HE 345758,  
Arch. Makariou III, 155, Proteas House, Floor 5,  
3026, Lemesos, Cyprus,  
директор Elena Papachristodoulou Psintrou,  

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 

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

5) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

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 з цим Законом; 

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

183.  DEMOSENA INVESTMENTS LTD  
(НЕ 379218, Arch. Makariou III, 155,  
Proteas House, Floor 5, 3026, Lemesos, Cyprus, 
директор Elena Papachristodoulou Psintrou,  
секретар Zoi Ioannou) 

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

5) заборона користування радіочастотним ресурсом України; 

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 з цим Законом; 

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

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

184.  Компанія «Новастал Прім» СРЛ  

(«NOVASTAL PRIM» SRL, MD-2043,  

str. Independentei, 6/1, of. 407, Chisinau, Moldova) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України;  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах 

7) заборона 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 

185.  Закрите акціонерне товариство «Трест 

Севзапенергомонтаж» 

(Закрытое акционерное общество «Трест 

Севзапэнергомонтаж»), ІПН 7815012466,  

КПП 784201001, ОДРН 1027809226752,  

РФ, м. Санкт-Петербург, вул. 6-а Совєтська,  

буд. 21/2 

1) обмеження торговельних операцій; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

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 з цим Законом 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

186.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Воронєж-АКВА» 

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Воронеж-АКВА»),  

ІПН 3662003954, КПП 366201001,  

ОДРН 1023601581365,  

РФ, м. Вороніж, вул. Текстильщиків, буд. 4Б 

1) обмеження торговельних операцій; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

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 з цим Законом 

Три роки 

187.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Інтеренерго» 

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерэнерго»),  

ІПН 7703536408, КПП 773401001,  

ОДРН 1047796964313, 

РФ, м. Москва, вул. Академіка Бочарова, буд. 12, 

прим. 1, кім. 4, офіс 4.1 

1) обмеження торговельних операцій; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

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 з цим Законом 

Три роки 

188.  Акціонерне товариство «Стройкомплекс науково-

виробниче об’єднання прикладної механіки» 

(Акционерное общество «Стройкомплекс научно-

производственное объединение прикладной 

механики»), 

1) обмеження торговельних операцій; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

Три роки 



90 

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 2452027361, КПП 245201001,  

ОДРН 1032401224294,  

РФ, Красноярський край, м. Желєзногорськ,  

вул. Решетнєва, буд. 2 

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 з цим Законом 

189.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Науково-виробниче об’єднання «Поток» 

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-производственное объединение «Поток»), 

ІПН 4029050548, КПП 771601001,  

ОДРН 1144029000741,  

РФ, м. Москва, вул. Івовая, буд. 2, прим. 1, кім. 13 

1) обмеження торговельних операцій; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

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 з цим Законом 

Три роки 

190.  Акціонерне товариство «Подільський 

машинобудівний завод» 

(Акционерное общество «Подольский 

машиностроительный завод»), 

ІПН 5036011735, КПП 503601001,  

ОДРН 1025004700456,  

РФ, Московська обл., м. Подольськ,  

вул. Желєзнодорожна, буд. 2 

1) обмеження торговельних операцій; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

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 

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 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано 

санкції згідно з цим Законом 

191.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Корпорація акціонерної компанії 

«Електросєвкавмонтаж» 

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Корпорация акционерной компании 

«Электросевкавмонтаж»),  

ІПН 2312065504, КПП 231201001,  

ОДРН 1032307148928,  

РФ, м. Краснодар, проспект Миру, буд. 106,  

офіс 401 

1) обмеження торговельних операцій; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

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 з цим Законом 

Три роки 

192.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Ай Ті 

Ві Груп»  

(Общество с ограниченной ответственностью «Ай 

Ти Ви Групп»), 

ІПН 7717502208, КПП 773101001,  

м. Москва, вул. Нобеля, б. 7, РФ 

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) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності; 

7)  заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

8) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона здійснення державних 

закупівель товарів, робіт і послуг у суб’єктів господарюванню, 

що здійснюють продаж програмних продуктів «Axxonsoft», 

«Axxon Next», «Інтер Лайт» та «Інтелект», розроблених ТОВ 

«Ай Ти Ви Групп») 

193.  Акціонерна компанія «SPitch AG»  

(«SPitch AG», Switzerland, 8008, Zurich,  

Kreuzstrasse 54, генеральний директор Попов 

Олексій Юрійович) 

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; 

6) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування;  

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 здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною 

організацією якої є резидент іноземної держави;  

9) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

10) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

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 

встановленим цим Законом, а саме заборона укладати та 

виконувати умови договорів щодо інтеграції та обслуговування 

програмних продуктів виробництва Акціонерної компанії 

«SPitch AG», за виключенням випадків необхідності усунення 

аварійних ситуацій, які унеможливлюють виконання 

оператором телекомунікацій своїх обов’язків 

194.  Акціонерне товариство «Науково-виробниче 
об’єднання «Ізолятор»  

(Акционерное общество «Научно-производственное 
объединение «Изолятор»), 

юридична адреса: РФ, Республіка Башкортостан, 
м. Уфа, ІПН 7801160626,  
ОДРН 1027800512112 

1) обмеження торговельних операцій; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань; 

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 з цим Законом 

Три роки 

195.  Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Науково-виробниче об’єднання «Ізолятор»,  

юридична адреса: Донецька обл., м. Слов’янськ,  
вул. Сільзаводська, 11, ЄДРПОУ 33244420 

1) обмеження торговельних операцій; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань; 

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 з цим Законом 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

196.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Гідропромстрой»  

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Гидропромстрой»), 

юридична адреса: м. Севастополь, 

вул. Володарського, 3, приміщення 1-4, 

ІПН 7701801509,  

ОДРН 5087746152016 

1) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

2) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

3) 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 з цим Законом; 

4) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно з цим Законом; 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

Три роки 

197.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Портгідрострой»  

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Портгидрострой»), 

юридична адреса: РФ, м. Новоросійськ, 

вул. Новоросійської республіки, буд. 34,  

1) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

2) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

Три роки 
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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 2315110106, ОДРН 1042309094871 3) 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 з цим Законом; 

4) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно з цим Законом; 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

198.  Товариство з обмеженою відповідальністю «КЗ 

Гулькевичський»  

(Общество с ограниченной ответственностью «КЗ 

Гулькевичский»), ОКПО 55958380,  

місцезнаходження юридичної особи – РФ, 

Краснодарський край, смт Красносельський,  

вул. Промислова, 6 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

 

Три роки 

199.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Звягінський крохмальний завод»  

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Звягинский крахмальний завод»),  

ОКПО 27291178,  

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 

юридична адреса: Російська Федерація,  

Орловська обл., с. Звягінки, вул. Заводська, 1 

200.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Амілко»  

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Амилко»), ОКПО 96457359,  

місцезнаходження юридичної особи – РФ, 

Ростовська обл., м. Мілєррово, вул. Промислова, 22 

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 

201.  Товариство з обмеженою відповідальністю  

«НД-Технік»  

(Общество с ограниченной ответственностью  

«НД-Техник»), ОКПО 52562523,  

місцезнаходження юридичної особи – РФ,  

м. Москва, вул. Бауманська, 44, будова 1, 

приміщення 1, кім. 10 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

202.  Публічне акціонерне товариство «Сєвєрсталь»  

(Публичное акционерное общество «Северсталь»), 

ІПН 3528000597, КПП 352801001, 

ОДРН 1023501236901, ОКПО 00186217,  

місцезнаходження юридичної особи – РФ, 

м. Череповець, вул. Миру, 30, поштова адреса та 

місце розташування головного офісу: РФ, 

м. Москва, вул. К.Цеткін, 2 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

203.  Акціонерне товариство «АБР Менеджмент»  

(Акционерное общество «АБР Менеджмент»), 

ИНН 7842467053, ОКПО 38043673, ОГРН 

1117847707383,  

юр. адреса: 197022, РФ, м. Санкт-Петербург,  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

 

Три роки 
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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. Графтіо, буд. 7, літера А, генеральний  

директор Мансуров Дмитро Флерович 

204.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Керуюча компания Агрохолдинг Кубань»  

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания Агрохолдинг Кубань»), 

ИНН 2356042342, КПП 235601001, ОКПО 70755540,  

Адреса: 352330, Краснодарський край, м. Усть-

Лабінськ, вул. Миру, буд. 77, генеральний директор 

Рагозін Леонід Вікторович. Входить до групи 

«Базовий елемент» О.Дерипаски 

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 

205.  Приватне акціонерне товариство «Ялтинська 

кіностудія»  

(Частное акционерное общество «Ялтинская 

киностудия»), код ЄДРПОУ 30993572,  

Адреса: 98600, Автономна Республіка Крим,  

м. Ялта, вул. Мухіна, буд. 3, керівник Николаєв 

Андрій Олександрович 

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 

206.  B-FINANCE LTD, Vanterpool Plaza, 2nd Floor, 

Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Virgin Islands, 

British (Linked To: DERIPASKA, Oleg Vladimirovich) 

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 

207.  Всеросійський молодіжний громадський рух 

«Євразійський союз молоді»  

(Общероссийское молодежное общественное 

движение «Евразийский союз молодежи»), 

місцезнаходження юридичної особи – 125375, 

м. Москва, вул. Тверська, 7, кім. 16,  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

 

Три роки 
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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 – 

1057700021983,  

ідентифікаційний номер платника податків – 

7725250089  

(лидер – Бовдунов Александр Леонидович, 

владельцы – Дугин Артур Александрович, 

Зарифуллин Павел Вячеславович, Коровин Валерий 

Михайлович) 

208.  Федеральна автономна установа «Головне 

управління державної експертизи»  

(Федеральное автономное учреждение «Главное 

управление государственной экспертизы»),  

місцезнаходження юридичної особи – 101000,  

м. Москва, провул. Фуркасовський, 6,  

основний державний реєстраційний номер – 

1027700133911, ідентифікаційний номер платника 

податків – 7707082071,  

керівник – Манилов Ігор Євгенович (Манылов 

Игорь Евгеньевич) 

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 

209.  FENTEX PROPERTIES LTD., місцезнаходження 

юридичної особи - Chrysanthou Mylona, 12, Harmonia 

Building, block 1, floor 1, flat 15, 3030, Lemesos, 

Cyprus, реєстраційний номер – НЕ338189,  

директор – Zamora Bernal 

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 

210.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Інвестиційний республіканський банк»  

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвестиционный республиканский банк»), 

місцезнаходження юридичної особи – 107023,  

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 



99 

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. Москва, вул. Велика Семенівська, 32, корп. 1, 

основний державний реєстраційний номер – 

1027739320003, ідентифікаційний номер платника 

податків – 7709000765. 25.04.2016 банк 

реорганізувався шляхом приєднання до ПАО 

«Мособлбанк» 

211.  Lerma Trading S.A., (Лерма Трейдінг С.А.),  

Calle 53a, Este, Panama, company number 476497, 

incorporation date 17.02.2005, jurisdiction Panama 

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 

212.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Інвестиційна компанія АБРОС»  

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвестиционная компания АБРОС», 

«Investitsionnay kompaniya ABROS»),  

адреса (поштова і фактична): м. Санкт-Петербург, 

проспект Большой, буд. 9/6 Б, 

ИНН: 7813198889, КПП 780101001 

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 

213.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Керуюча компанія «Совфрахт»  

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Совфрахт»), 

Upravlyauschaya kompaniya Sovfraht),  

ИНН 7707283483, Російська Федерація, 129090,  

м. Москва, Олімпійський проспект, 14,  

БЦ «Даймонд Холл» 

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 

214.  Товариство з обмеженою відповідальністю Банк 
«Інвестиційний капітал»  

(Общество с ограниченной ответственностью Банк 

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 

«Інвестиционный капитал»), Bank investitsionnyiy 
capital), ИНН 0274010995, ОГРН 1020280000069, 
КПП 027801001, адреса: 450000, Республіка 
Башкортостан, м. Уфа, вул. Достоєвського, 100 1 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

 

215.  LANGVIK CAPITAL LTD (1960772-6) 

Адреса: c/o Rinimex Oy Mannerheimintie 43B,  
FI-0250 Helsinki Southern Finland 

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 

216.  Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Профактор»  

(Общество с ограниченной ответственностью 
«Профактор»), код ЄДРПОУ 32084605,  
Донецька обл., м. Макіївка, вул. Дзержинського, 22/28, 
Керівник Савченко Петро Олексійович 

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 

217.  Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Кронос» філія товариства з обмеженою 
відповідальністю «Кронос» готельний комплекс 
«Кримська рів’єра»  

(Общество с ограниченной ответственностью 
«Кронос» филиал общества с ограниченной 
ответственностью «Кронос» гостиничный комплекс 
«Крымская ривьера»), ИНН 9101001737, АР Крим, 
м. Алушта, вул. Леніна, буд. 2, кв.3-1, директор 
Златковський В’ячеслав Вікторович. 27.06.1974 р.н., 
ІПН 2720615035 

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 

218.  WHITE SEAL HOLDINGS LIMITED,  

115 Spyrou Kyprianou Avenue, Limassol 3077,  

Cyprus  

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 

219.  Відкрите акціонерне товариство «Ураніс-

Радіосистеми»  

(Открытое акционерное общество «Уранис-

Радиосистемы»), ИНН 9201001120,  

адреса реєстрації: м. Севастополь, вул. Вакуленчука, 

буд. 33Г, генеральний директор Калюжний 

Володимир Ігорович (ИНН 920152482451), 

співзасновники Калюжний Леонід Ігорович, 

Калюжний Володимир Ігорович та Калюжний Ігор 

Леонідович (ИНН 920152578509), ОКПО 146229, 

ОГРН 1149204003233 

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 

220.  Приватне акціонерне товариство «Мако Холдинг»  

(Частное акционерное общество «Мако Холдинг»), 

код ЄДРПОУ 34436105, адреса реєстрації: 

Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси 

Тихого, буд. 10, керівник Житнік Віктор 

Васильович, кінцевий бенефіціарний власник 

(контролер) Янукович Олександр Вікторович, 

електронна адреса: mh@mako-holding. com 

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 

221.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Шляхова будівельна компанія»  

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Дорожная строительная компания»), ИНН 

6926002165, адреса реєстрації: Тверська область, 

смт Кесова Гора, вул. Будівельна, буд. 34, 

генеральний директор Голубев Сергій Васильович 

(ИНН 691000954732), співзасновники ТОВ 

«Контініум» (ИНН 7813536680) та Голубев Сергій 

Васильович, ОКПО 59215061,  

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 

ОГРН 1036906000922 

222.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Солід»  

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Солид»), ИНН 2315173770,  

адреса реєстрації: Краснодарський край, 

м. Новоросійськ, вул. 1-ша З/д Петля, буд. 1Л, 

офіс 3, директор Лісаченко Олексій Віталійович 

(ИНН 231509950717), засновник Іваненко Олена 

Володимирівна (ИНН 231515022019),  

ОКПО 9397795, ОГРН 1122315002281 

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 

223.  Товариство з обмеженою відповідальністю «СТГ-

ЕКО»  

(Общество с ограниченной ответственностью 

«СТГ-ЭКО»), ИНН 7816458415, адреса реєстрації: 

м. Санкт-Петербург, вул. Звенигородська,  

буд. 9-11К, приміщення 14Н, кімната 211, 

генеральний директор та власник Рабінович 

Олександр Борисович (ИНН 782512751765),  

ОГРН 1097847009215, ОКПО 89114297 

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 

224.  Акціонерне товариство «Стройтрансгаз»  

(Акционерное общество «Стройтрансгаз»),  

ИНН 5700000164, адреса реєстрації: м. Москва, 

вул. Тестовська, буд. 10, поверх 10, приміщення 1, 

генеральний директор Хряпов Михайло 

Володимирович (ИНН 770770338561),  

106 співзасновників, ОКПО 467146,  

ОГРН 1025700768950 

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 

225.  Публічне акціонерне товариство «Силові машини – 

ЗТЛ, ЛМЗ, Електросила, Енергомашекспорт»  

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 

(Публичное акционерное общество «Силовые 

машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, 

Энергомашэкспорт»), ИНН 7702080289,  

адреса реєстрації: м. Санкт-Петербург,  

вул. Ватутіна, буд. 3А, генеральний директор 

Петреня Юрій Кирилович (ИНН 780201485267), 

співзасновники: Носанов Михайло Валентинович, 

код ОКПО 05030856, ОГРН 1027700004012,  

електронна пошта: mail@power-m.ru 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

 

226.  АйПП Ойл Продактс лімітед, (АйПП Ойл Продактс 

лимитед, IPP OIL Products (Cyprus) limited),  

HE 210706, місцезнаходження юридичної особи: 

Лефкосія, Кіпр, Архієпископа Макаріо III,  

Мітсі Білдінг 3, 2 поверх, кімната 211 

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 

227.  АйПП-Інтернейшнл петролеум Продактс Лтд  

(АйПП-Интернейшнл петролеум Продактс Лтд,  

IPP-International petroleum Products ltd, вона ж ЛТС 

Хілдінг лімітед), місцезнаходження юридичної 

особи: Рує ду Консеіл-Дженерел  20, Женева 1204, 

Швейцарія; Тортола, Вірджинські острови, Британія  

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 

228.  Акціонерне товариство «Завод ім. М.І.Калініна»  

(Акционерное общество «Завод им. М.И.Калинина»), 

юридична адреса: 187026, Російська Федерація, 

Ленінградська область, м. Нікольське, Тосненський 

район, шосе Ульяновське, буд. 1 А,  

ОГРН 1127847058910, ИНН 7801566094,  

КПП 471601001. 

Тимчасовий Генеральний директор з 14.09.2016 – 

Гладков Андрій Миколайович, ИНН 472001348992 

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 

mailto:mail@power-m.ru
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

229.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Коксохімтранс»  

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Коксохимтранс»), юридична адреса: 129090, 

Російська Федерація, м. Москва, проспект 

Олімпійський, буд. 14, кімнати 6.53-6.58,  

ОГРН 1037739709138, ИНН 7707294809,  

КПП 770201001. 

Генеральний директор з 20.03.2015 – Лунѐва Марина 

Владимировна, ИНН 230602749426 

 

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 

230.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Кримська перша страхова компанія»  

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Крымская первая страховая компания»),  

юридична адреса: 295006, АР Крим, 

м. Сімферополь, вул. Карла Маркса, буд. 29,   

ИНН 9102006047, КПП 910201001,  

ОГРН 1149102007933. 

Генеральний директор Кондрашов Андрій 

Олександрович, ИНН 773605375678, засновники: 

ООО «СКМ Холдинг», ИНН 7707832888,  

ООО «Гарантсервис», ИНН 7707832895 

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 

231.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Трансойл»  

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Трансойл»), юридична адреса: 197046, Російська 

Федерація, м. Санкт-Петербург, Набережна 

Петроградська, буд. 18А, ИНН 7816228080,  

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 

КПП 781301001, ОГРН 1037835069986. 

Генеральний директор Соколов Володимир 

Михайлович, ИНН 781661212567.  

Засновник: Непубличное акционерное общество 

«Трансойл холдинг», ИНН 7813232480 

232.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Русхімтрейд»  

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Русхимтрейд»), юридична адреса: 606034, 

Російська Федерація, Нижегородська обл.,  

м. Дзержинськ, вул. Будівельників, буд. 9А, кв. 19. 

Генеральний директор: Слепнев Андрій 

Євгенійович, ИНН 524913258927 

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 

233.  Відкрите акціонерне товариство 

«Волгограднєфтємаш»  

(Открытое акционерное общество 

«Волгограднефтемаш»), ИНН 3446003396, 

ОГРН 1023404238384, м. Волгоград, 

вул. Електролісовська, 45, засновник – ПАО 

«ГАЗПРОМ» (ОКПО 00040778) 

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 

234.  «Донколтейд СП З ОО» (DONCOALTRADE SP Z 

OO), Ul. Barbary 21, Katowice, woj. Slaskie,  

pow. M. Katowice 40-053, Poland; Registration ID 

0000421465 (Poland), (Linked To: MELNYCHUK, 

Oleksandr) 

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 

235.  «ЄН+ Груп ПЛС» (EN+ Group PLC),  

Esplanade 44, Saint Helier JE4 9 WG, R ID 91061, 

(Linked to Deripaska Oleg Vladimirovich) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

236.  Кримське республіканське підприємство 

«Азовський лікерогорілчаний завод»,  

(Крымское республиканское предприятие 

«Азовский ликероводочный завод»), код ЄДРПОУ 

01271681), АРК, Джанкойський район, селище 

міського типу Азовське, вул. Залізнична, будинок 

40, Директор: Борисенко Олександр Миколайович 

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 

237.  Акціонерне товариство «Науково-виробниче 

об’єднання «Базальт»  

(Акционерное общество «Научно-производственное 

объединение «Базальт»), генеральний директор: 

Порхачов Володимир Анатолійович, ИНН 

7719830028, м. Москва, вул. Вільямінівська, 32 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

 

Три роки 

238.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Стройтрансгаз-М»  

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройтрансгаз-М», ООО «СТГМ», Limited liability 

company «Stroytransgaz-M»), ОГРН 1037727038832, 

ИНН 7727256079, КПП 774501001, Адреса: 1252845, 

РФ, м. Москва, вул. Бєговая, 3, корп. 1. Генеральний 

директор Казьмін Олексій Сергійович,  

e-mail: ceo@stg-m.ru, поштова адреса: 123112, РФ, 

м. Москва, вул. Тестовская, 10  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

 

Три роки 

239.  Публічне акціонерне товариство «Совфрахт»,  

(Публичное акционерное общество «Совфрахт», 

Public joint stock company «Sovfraht»),  

ОГРН 1027739059820, ИНН 7702059030,  

КПП 770201001, Адреса: 109012, РФ, м. Москва, 

вул. Рождєствєнка, 1/4, 129090, м. Москва, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

Олімпійський проспект, 14, БЦ «Даймонд Холл». 

Генеральний директор Пурим Дмитро Юрійович, 

ИНН 772018167343, e-mail: general@sovfracht.ru, 

litvintseva@sovfracht.ru, goncharova@sovfracht.ru 

240.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Управляюча компанія «Совфрахт»  

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Совфрахт», Limited 

liability company «UK «Sovfraht»),  

ОГРН 1027739082997, ИНН 7707283483,  

КПП 770201001, Адреса: 129090, РФ, м. Москва, 

Олімпійський проспект, 14, БЦ «Даймонд Холл», 

пом. 625.  

Генеральний директор Пурим Дмитро Юрійович, 

ИНН 772018167343, e-mail: general@sovfracht.ru 

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 

241.  Акціонерне товариство «Совфрахт-НН»  

(Акционерное общество «Совфрахт-НН», Joint stock 

company «Sovfraht-NN»), ОГРН 1025202390542, 

ИНН 5257052850, КПП 526001001, Адреса: 603005, 

РФ, Нижегородська обл., м. Нижній Новгород, 

вул. Нєстєрова, 3.  

Генеральний директор Лєбєдєв Віталій Євгенійович, 

e-mail:general@nn.sovfracht.ru 

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 

242.  Акціонерне товариство «Совфрахт-Приволжськ»  

(Акционерное общество «Совфрахт-Приволжск», 

Joint stock company «Sovfraht-Privolzhsk»),  

ОГРН 1036405016306, ИНН 6450067550,  

КПП /645001001, Адреса: 410031, РФ,  

Саратовська обл., м. Саратов, вул. Валова, 15,  

офіс 1. Генеральний директор Кізнер Ірина 

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 

Миколаївна, ИНН 645301861621,  

e-mail: info@prv.sovfracht.ru  

243.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Совфрахтвосток»  

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Совфрахтвосток», «Limited liability company 

«Sovfraht-Vostok»),  

ОГРН 1122540010922, ИНН 2540187068,  

КПП 254001001, Адреса: 690065, РФ, Приморський 

край, м. Владивосток, вул. Саратовська, 10, оф. 20, 

м. Владивосток, вул. Суханова, буд. 3, поверх 5. 

Генеральний директор Хрусталєв Олександр 

Олексійович, ИНН 254002799908,  

e-mail: office@vvo.sovfracht.ru 

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 

244.  Акціонерне товариство «Совмортранс»  

(Акционерное общество «Совмортранс», Joint stock 

company «Sovmortrans»), ОГРН 1027739349076, 

ИНН 7707084150, КПП 770701001. Адреса: 127206, 

РФ, м. Москва, вул. Долгоруковська, буд. 9. 

Генеральний директор Хайтаров Олег Миколайович,  

ИНН 254001696917,  

e-mail: general@sovmortrans.com 

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 

245.  Закрите акціонерне товариство «Внєшторгсервіс»  

(Закрытое акционерное общество 

«Внешторгсервис», ZAO «Vneshtorgservis», Грузія, 

100001, Південна Осетія, м. Цхінвал, вул. Героїв, 1. 

Генеральний директор: Пашков Володимир Ігорович 

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 

246.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Конкорд Кейтерінг»  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Конкорд Кейтеринг») юр.адреса: 197198,  

м.Санкт-Петербург, проспект Большой П.С.,  

буд. 9/1, літера А, прим. 1Н, кім. №28, факт.  

адреса: м. Ульянівськ, вул. Кірова, буд. 57,  

ИНН 7813607242, ОГРН 1187847048509 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

 

247.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Транссервіс»  

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Транссервис»), юр.адреса: 644035, Омська область, 

м. Омськ, проспект Губкіна, 35, факт. адреса:  

м. Омськ, вул. Ф.Крилова, 5, ИНН 5501069429, 

ОГРН 1025500527128 

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 

248.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Саха 

(Якутська) транспортна компанія»  

(Общество с ограниченной ответственностью «Саха 

(Якутская) транспортная компания»), юр. адреса: 

682280, Хабаровський край, Ванінський район, 

робоче селище Ваніно, вул. Молодіжна, 14,   

факт. адреса: м. Якутськ, вул. Крупської, буд. 19, 

ИНН 1435138616, ОГРН 1031402056454 

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 

249.  Товариство з обмеженою відповідальністю «СГМ-
МОСТ»  

(Общество с ограниченной ответственностью 
«СГМ-МОСТ»), юр.адреса: 121087, м. Москва,  
вул. Барклая, буд. 6, будова 7, ИНН 7730018980, 
ОГРН 1157746088170 

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 

250.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіа 
Груп Термінал»  

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

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

(Общество с ограниченной ответственностью «Авиа 
Групп Терминал», LTD «Avia Group Terminal»), 
ИНН 5047121730, ОГРН 1115047000991, 141400, 
Московська область, м. Хімки, аеропорт 
Шереметьєво 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

 

251.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіа 
Груп»  

(Общество с ограниченной ответственностью «Авиа 
Групп», LTD «Avia Group»), ИНН 5047074511, 
ОГРН 1065047051343, 141400, Московська область, 
м. Хімки, аеропорт Шереметьєво 

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 

252.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіа 
Груп Норд»  

(Общество с ограниченной ответственностью «Авиа 
Групп Норд», LTD «Avia Group Nord»),  
ИНН 7841424184, ОГРН 1107847114572, 196210,  
м. Санкт-Петербург, вул. Стартова, 17А 

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 

253.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Волга 
Груп Холдинг»  

(Общество с ограниченной ответственностью 
«Волга Групп Холдинг»), ИНН 7718985318,  
ОГРН 1147746694017, 107023, м. Москва, 
вул. Електрозаводська, 24 

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

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

254.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Волга 

Груп»  

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Волга Групп»), ИНН 7718989383,  

ОГРН 1147746803049, 125284, м. Москва,  

вул. Бігова, 3 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

255.  AIRFIX AVIATION OY, Tullimiehentie 4-6,  

Vantaa 01530, Finland; Chemin des Papilons 4, 

Geneva/Cointrin 1216, Switzerland 

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 

256.  Southeast Trading LTD 

Kanelkatu 8, Lappeenranta 53100, Finland 

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 

257.  Volga Resources Group  

3, rue de la Reine L-2418, Luxemburg 

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 

258.  Lacno, s.r.o. (Cintorinska, 9 811 08 Bratislava,  

ICO 47992956, DIC 2024170423) 

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 

259.  SOUTHPORT MANAGEMENT SERVICES LIMITED 

(номер 093411С) 

De Castro Street 24, 

Akara Building, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, 

Virgin Islands, British; Nicosia, Cyprus 

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 

260.  Акціонере товариство «Совмортранс» 

(Акционерное общество «Совмортранс»). Фактична 

адреса: РФ, м. Москва, провул. Рахмановський, 4, 

корп. 1; юридична адреса: РФ, м. Москва,  

вул. Довгоруковська, 9, каб. 402, поверх 4.  

ІНН 7707084150, КПП 770701001, ОКПО 17241883 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

261.  LTS HOLDING LIMITED (колишня назва – 

IPPINTERNATIONAL PETROLEUM PRODUCTS 

LTD.) (код: 656628,  

адреса: Rue du Conseil-General 20, Geneva1205, 

Switzerland; Tortola, Virgin Islands, British 

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 

262.  Маплес СА (MAPLES SA) код: В107786, 

зареєстрована 17.05.2005, зареєстрована за адресою: 

25В, бульвар Королевский, L-2449, Люксембург 

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 

263.  Публічне акціонере товариство «Стройтрансгаз»  

(Публичное акционерное общество 

«Стройтрансгаз», Stroytransgaz Holding, STG 

HOLDING LIMITED), зареєстровано на Кіпрі, 

реєстраційний № НЕ221710 

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 

264.  Товариство з обмеженою відповідальністю  

«Вела-Марін»  

(Общество с ограниченной ответственностью  

«Вела-Марин») ИНН 7801359130,  

ОГРН 1187847186152, м.Санкт-Петербург,  

площа Морської Слави, 1-А, оф. 5043 

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 

265.  Акціонерне товариство «Санаторій «Ай-Петрі»  

(Акционерное общество «Санаторий «Ай-Петри»), 

основний державний реєстраційний номер – 

1169102093797, ідентифікаційний номер платника 

податків – 9103082749, місцезнаходження 

юридичної особи – 298671, «Республіка Крим»,  

м. Ялта, смт Кореїз, Алупкінське шосе, 15 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

 

Три роки 
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№ 

з/п 
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Строк 

застосування 

266.  Акціонерне товариство «Санаторій «Дюльбер»  

(Акционерное общество «Санаторий «Дюльбер»), 

основний державний реєстраційний номер – 

1179102009525, ідентифікаційний номер платника 

податків – 9103084143, місцезнаходження 

юридичної особи – 298671, «Республіка Крим»,  

м. Ялта, смт Кореїз, Алупкінське шосе, 19 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

 

Три роки 

267.  Акціонерне товариство «Санаторій «Місхор»  

(Акционерное общество «Санаторий «Мисхор»), 

основний державний реєстраційний номер – 

1169102093930, ідентифікаційний номер платника 

податків – 9103082756, місцезнаходження 

юридичної особи – 298671, «Республіка Крим»,  

м. Ялта, смт Кореїз, Алупкінське шосе, 9 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

 

Три роки 

268.  Акціонерне товариство 

«Кримтеплоелектроцентраль»  

(Акционерное общество 

«Крымтеплоэлектроцентраль»), основний 

державний реєстраційний номер – 1159102014169, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

9102070194, місцезнаходження юридичної особи – 

295493, «Республіка Крим», м. Сімферополь,  

смт Грезовський, вул. Монтажна, 1 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

 

Три роки 

269.  Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Гарант-СВ»  

(Общество с ограниченной ответственностью 
«Гарант-СВ»), основний державний реєстраційний 
номер – 1149102066740, ідентифікаційний номер 
платника податків – 9103007830, місцезнаходження 

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 

юридичної особи – 298685, «Республіка Крим»,  
м. Ялта, с. Оползнєве, вул. Генерала Острякова, 9 

270.  Курортний готель «Мрія» (відомий як: санаторний 
комплекс «Мрія»), належить ТОВ «Гарант-СВ», 
місцезнаходження – 298685, «Республіка Крим»,  
м. Ялта, с. Оползнєве, вул. Генерала Острякова, 9 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

271.  Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Управляюча компанія інфраструктурних проектів»  

(Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания инфраструктурных 
проектов»), основний державний реєстраційний 
номер – 1149102091654, ідентифікаційний номер 
платника податків – 9102045582, місцезнаходження 
юридичної особи – 295024, «Республіка Крим»,  
м. Сімферополь, вул. Генерала Севастопольська, 41/2  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

 

Три роки 

272.  Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Південний проект»  

(Общество с ограниченной ответственностью 
«Южный проект»), основний державний 
реєстраційний номер – 1177847378279, 
ідентифікаційний номер платника податків – 
7842144503, місцезнаходження юридичної особи – 
191124, м. Санкт-Петербург, площа Растреллі, 2А, 
приміщення 3-Н (кімната 2.27) 

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 

273.  Закрите акціонерне товариство «Інтеравтоматика»  

(Закрытое акционерное общество 

«Интеравтоматика»), основний державний 

реєстраційний номер – 1037739044111, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7725056162, місцезнаходження юридичної особи – 

115280, Російська Федерація, Московська область, 

м. Москва, вул. Автозаводська, буд. 14 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

Три роки 

274.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Релематіка»  

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Релематика»),  

ОДРН 1022101276735, ІПН 2129041046, 

КПП 213001001, РФ, Чувашська Республіка, 

м. Чебоксари, просп. Яковлева, б.1  

1) обмеження торговельних операцій; 

2) 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 з Законом; 

3) заборона передання технологій, прав на об’єкти 

інтелектуальної власності; 

4) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з 

питань укладення договорів чи угод 

Три роки 

275.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Норд»  
(Общество с ограниченной ответственностью 
«Норд»),  
ОДРН 1097746256772, ІПН 7733699079, 
КПП 773001001, РФ, м. Москва, вул. Київська, буд. 
24, прим. 6 

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) 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 

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

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 з Законом; 

7) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
управління юридичною особою чи її діяльність; 

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

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

276.  Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАБ 
911»  
(Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБ 
911»),  
ОДРН 1157746109894, ІПН 7722316616, 
КПП 772201001, РФ, м. Москва, вул. Енергетична, 
буд. 18 

1) обмеження торговельних операцій; 

2) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов’язань; 

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

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

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 з Законом; 

5) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності; 

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

277.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Штурм 

Перекопу»  

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Штурм Перекопа»),  

ОДРН 1159102031538, ІПН 9106009320, 

КПП 910601001, АР Крим, Красноперекопський 

район, с. Іллінка, вул. Конституції, 4, директор – 

Полодій А. В. 

1) обмеження торговельних операцій; 

2) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

 

Три роки 

278.  Селянське фермерське господарство «Арія-Н» 

(Крестьянское фермерское хазяйство «Ария-Н»), 

ОДРН 1149102075704, ІПН 9105002442, 

КПП 910501001, АР Крим, Красногвардійський 

район, с. Восход, вул. Виноградна, 25, голова – 

Радченко Н. А. 

1) обмеження торговельних операцій; 

2) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

 

Три роки 

279.  Федеральна державна бюджетна наукова установа 

«Північно-Кавказький федеральний науковий 

аграрний центр» 

(Федеральное государственное бюджетное  научное 

1) обмеження торговельних операцій; 

2) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

учреждение «Северо-Кавказкий федеральный 

научный аграрный центр»),  

ОДРН 1022603028194, ІПН 2623000997, 

КПП 262301001, РФ, Ставропольський край, 

Шпаковський район, м. Михайловськ, вул. Ніконова, 

49, директор – Кулінцев В. В. 

 

280.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Дата 

Інтернет» 

(Общество с ограниченной ответственностью «Дата 

Интернет»),  

ЄДРПОУ 30645476, м. Донецьк, вул. Рози 

Люксембург, буд. 5, електронна адреса в мережі 

Інтернет – inst.net 

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;  

7) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом (заборона Інтернет-провайдерам та 

провайдерам телекомунікацій надавати споживачам 

телекомунікаційні послуги з термінації та транзиту трафіку 

до електронної адреси в мережі Інтернет: inst.net) 

Три роки 

281.  Федеральна служба з нагляду у сфері зв’язку, 

інформаційних технологій і масових комунікацій 

Російської Федерації  

(Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном;  

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

коммуникаций),  

ОДРН 1087746736296, ІПН 7705846236, 

КПП 770501001, РФ, м. Москва, проїзд 

Китайгородський, 7, будівля 2, поштовий індекс 

109074 

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) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом (заборона Інтернет-провайдерам та 

провайдерам телекомунікацій надавати споживачам 

телекомунікаційні послуги з термінації та транзиту трафіку 

до електронної адреси в мережі Інтернет rkn.gov.ru) 

282.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Яндекс»  

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Яндекс»),  

ОДРН 1027700229193, ІПН 7736207543, 

КПП 770401001, РФ, м. Москва, вул. Льва Толстого, 

16, та вул. Самокатная, д.1 стр.21, поштовий індекс 

111033 

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) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 

дії спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України «Про санкції») 

Строк 

застосування 

держави або діють в їх інтересах; 

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=popu

p&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=l
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№ 
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Ідентифікаційні дані  
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Строк 

застосування 

ink& 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_mor

da_tab&utm_ 

medium=cpm&utm_campaign=yandex&utm_content=tab_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/  
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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://yandex-taxi.com.ua  

https://taxi-yandex.com.ua  

http://yandextaxi.com.ua  

https://taxi-yandex.kiev.ua  

http://rabotavtaxi.pro  

http://yandextaksiua.com.ua  

http://yandex.biz.ua  

http://yandextaxi.kiev.ua  

http://www.yataxi.net 

http://yataxi.com.ua 

 

http://yataxi.com.ua/
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  
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Строк 
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283.  Акціонерне товариство «СБЕРБАНК», 

код згідно з ЄДРПОУ - 25959784, дата реєстрації – 

15.06.2001, місцезнаходження юридичної особи – 

м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46 

запобігання виведенню капіталів за межі України на користь 

пов’язаних з банком осіб 

Два роки 

284.  Акціонерне товариство «Акціонерний комерційний 
промислово-інвестиційний банк»,  
код згідно з ЄДРПОУ - 00039002, дата реєстрації – 
26.08.1992, місцезнаходження юридичної особи – 
м. Київ, пpовулок Шевченка, буд. 12 

запобігання виведенню капіталів за межі України на користь 
пов’язаних з банком осіб 

Два роки 

285.  Акціонерне товариство «ВТБ БАНК»,  
код згідно з ЄДРПОУ – 14359319, дата реєстрації – 
11.11.1992, місцезнаходження юридичної особи – 
м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26 

запобігання виведенню капіталів за межі України на користь 
пов’язаних з банком осіб 

Два роки 

286.  Акціонерне товариство «БМ-2018»,  
код згідно з ЄДРПОУ – 33881201, дата реєстрації – 
06.12.2005, місцезнаходження юридичної особи – 
м. Київ, Шевченківський район, б-р Тараса 
Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26 

запобігання виведенню капіталів за межі України на користь 
пов’язаних з банком осіб 

Два роки 

287.  Акціонерне товариство «Російська літакобудівна 
корпорація МіГ»  
(Акционерное общество «Российская 
самолетостроительная корпорация МиГ»),  
ІПН 7714733528, КПП 771401001, 
ОДРН 1087746371844, РФ, м. Москва, пр. 1-ий 
Боткінський, б. 7 

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

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

 

Три роки 

288.  Публічне акціонерне товариство «Зірка»  
(Публичное акционерное общество «Звезда»), 
ІПН 7811038760, КПП 781101001, 
ОДРН 1037825005085, РФ, м. Санкт-Петербург, 
вул. Бабушкіна, б. 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 

Три роки 
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289.  Публічне акціонерне товариство «Ярославський 

суднобудівний завод»  

(Публичное акционерное общество «Ярославский 

судостроительный завод»),  

ІПН 7601001080, КПП 760701001, 

ОДРН 1027600981847, РФ, Ярославська область, 

м. Ярославль, вул. Карабельна, б. 1 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

 

Три роки 

290.  Акціонерне товариство «Концерн «Океанприлад» 

(Акционерное общество «Концерн «Океанприбор»), 

ІПН 7813341546, КПП 781301001, ОДРН 

1067847424160, РФ, м. Санкт-Петербург, 

просп. Чкаловський , б. 46  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

 

Три роки 

291.  Акціонерне товариство «Зеленодольский завод ім. 

О.М. Горького»  

(Акционерное общество «Зеленодольский завод им. 

А.М. Горького»),  

ІПН 1648013442, КПП 164801001, 

ОДРН 1031644204514, РФ, Республіка Татарстан, 

м. Зеленодольськ, вул. Заводська , б. 5 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

 

Три роки 

292.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Будівельна компанія Консоль-буд ЛТД»  

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания Консоль-строй ЛТД»), 

ІПН 9102070229, КПП 910201001, 

ОДРН 1159102014170, АР Крим, м. Сімферополь, 

вул. Бородіна , б. 16 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

 

Три роки 

293.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Нові 

проекти»  

(Общество с ограниченной ответственностью 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

Три роки 
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«Новые проекты»),  

ІПН 9102196207, КПП 772901001, 

ОДРН 1159102120550, РФ, м. Москва, вул. МЖД 

Київське 5-ий км, буд. 1, будова 1, 2, кімната 21 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України 

 

294.  Публічне акціонерне товариство «Туполєв» 

(Публичное акционерное общество «Туполев»), 

ІПН 7705313252, КПП 770901001, 

ОДРН 1027739263056, РФ, м. Москва, набережна 

Академіка Туполева, б. 17 

 

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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