Додаток 4
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)»

Зміни до додатка 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 червня 2018 року
«Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
№
з/п

Ідентифікаційні дані
(повне найменування та реквізити юридичної
особи; прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані фізичної особи)

«287. Федеральна державна казенна установа
«Клінічний санаторій «Прикордонник» ФСБ РФ
(Федеральное государственное казенное
учреждение «Клинический санаторий
«Пограничник» Федеральной Службы
безопасности Российской Федерации»),
ОДРН 1149102013390,
98655, Автономна Республіка Крим, місто Ялта,
селище міського типу Лівадія, Севастопольське
шосе, будинок 4

«431. Акціонерне товариство «Петер-Сервіс»

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України «Про санкції»)

Строк
застосування

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 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 України «Про санкції»;
7) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим цим Законом
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи

Три роки»

Три роки»

2
№
з/п

Ідентифікаційні дані
(повне найменування та реквізити юридичної
особи; прізвище, ім’я, по батькові,
ідентифікаційні дані фізичної особи)
(Акционерное общество «Петер-Сервис»,
ИНН 7801019126, КПП 783450001, ОКПО
11150642, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 4, лит. Б,
помещение 19Н, генеральный директор Горьков
Игорь Львович, PETER-SERVICE JSC, Russian
Federation, CEO Igor Gorkov)

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України «Про санкції»)
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов’язань;
5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального
користування;
6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в
Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави;
7) заборона здійснення Національним банком України
реєстрації учасника міжнародної платіжної системи,
платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
8) заборона передання технологій, прав на об’єкти права
інтелектуальної власності;
9) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим цим Законом, а саме заборона укладати та
виконувати умови договорів щодо інтеграції та
обслуговування програмних продуктів виробництва АТ
«Петер-Сервіс» і ТОВ «Петер-Сервіс Україна», за винятком
необхідності усунення аварійних ситуацій, які
унеможливлюють виконання оператором телекомунікацій
своїх обов’язків

___________________________________

Продовження додатка

Строк
застосування

