
Додаток 4 

до рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 16 вересня 2016 року «Про застосування персональних 

спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів 

(санкцій)» 

 
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, 

до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

1.  Державна корпорація із сприяння розробці, 

виробництву та експорту високотехнологічної 

промислової продукції «Ростех» 

(государственная корпорация по содействию 

разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной 

продукции «Ростех»), основний державний 

реєстраційний номер — 1077799030847, 

ідентифікаційний номер платника податків — 

7704274402, місцезнаходження юридичної 

особи — 119991, Російська Федерація, м. 

Москва, Гоголевський бульв., 21  

(Российская Федерация, г. Москва, Гоголевский 

бульв. 21) 

 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

3) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 

(заборона на встановлення ділових 

контактів, зупинення фінансових операцій) 

2.  Акціонерне товариство «Рособоронекспорт» 

(акционерное общество «Рособоронэкспорт»), 

основний державний реєстраційний номер — 

1117746521452, ідентифікаційний номер 

платника податків — 7718852163, код згідно із 

загальноросійським класифікатором 

підприємств та організацій (ОКПО) — 

00005061, дата реєстрації — 

1 липня 2011 р., місцезнаходження юридичної 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

3) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановлені Законом 

(заборона на встановлення ділових 



2 

Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

особи — 107076, Російська Федерація, 

м. Москва, 

вул. Строминка, 27 (107076, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, 27) 

 

 контактів, зупинення фінансових операцій)  

3.  Відкрите акціонерне товариство «Уральський 

шинний завод» (открытое акционерное 

общество «Уральский шинный завод»), код 

згідно із загальноросійським класифікатором 

підприємств та організацій (ОКПО) — 

072890940,  

дата реєстрації — 24 березня 2001 р., 

місцезнаходження юридичної особи — 620087, 

Російська Федерація, м. Єкатеринбург, 

вул. Благодатська, 76 (620087, Российская 

Федерация, г. Екатеринбург, ул. Благодатская, 

76) 

 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

3) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 

(заборона на встановлення ділових 

контактів, зупинення фінансових операцій) 

4.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Науково-виробничий центр «Суднові 

електротехнічні системи» (общество с 

ограниченной ответственностью «Научно-

производственный центр «Судовые 

электротехнические системы»), основний 

державний реєстраційний номер — 

1069847070094, код згідно із 

загальноросійським класифікатором 

підприємств та організацій (ОКПО) — 

19210450, місцезнаходження юридичної особи 

— 196128, Російська Федерація, м. Санкт-

Петербург, вул. Благодатна, 6 (196128, 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

3) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 

(заборона на встановлення ділових 

контактів, зупинення фінансових операцій) 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 

ул. Благодатная, 6) 

 

5.  Закрите акціонерне товариство «Турборус» 

(закрытое акционерное общество «Турборус»), 

основний державний реєстраційний номер — 

1027601106290, код згідно із 

загальноросійським класифікатором 

підприємств та організацій (ОКПО) — 

12677972, місцезнаходження юридичної особи 

— 152907,  

Російська Федерація, Ярославська область, м. 

Рибінськ, просп. Леніна, 179 (152907, 

Российская Федерация, Ярославская область, 

г. Рыбинск, просп. Ленина, 179) 

 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

3) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 

(заборона на встановлення ділових 

контактів, зупинення фінансових операцій) 

6.  Акціонерне товариство «Уфимське агрегатне 

підприємство «Гідравліка» (акционерное 

общество «Уфимское агрегатное предприятие 

«Гидравлика»),  

основний державний реєстраційний номер — 

1110280031531, код згідно із 

загальноросійським класифікатором 

підприємств та організацій (ОКПО) — 

075098184500, місцезнаходження юридичної 

особи — 450001, Російська Федерація, 

Республіка Башкортостан, м. Уфа, 

вул. Володарського, 2 (450001, Российская 

Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Володарского, 2) 

 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють  

терористичній діяльності та/або 

призводять до окупації території 

України 

 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

3) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 

(заборона на встановлення ділових 

контактів, зупинення фінансових операцій) 

 



4 

Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

7.  Відкрите акціонерне товариство Казанський 

завод «Електроприлад» (открытое акционерное 

общество Казанский завод «Электроприбор»),  

основний державний реєстраційний номер — 

1041621021749, 

код згідно із загальноросійським 

класифікатором підприємств та організацій 

(ОКПО) — 07506719, 

місцезнаходження юридичної особи — 420061, 

Російська Федерація, Республіка Татарстан, 

м. Казань вул. Миколи Єршова, 20 (420061, 

Российская Федерация, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Николая Ершова, 20)  

 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

3) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановлені Законом 

(заборона на встановлення ділових 

контактів, зупинення фінансових операцій) 

8.  Відкрите акціонерне товариство «Ступинська 

металургійна компанія» (открытое акционерное 

общество «Ступинская металлургическая 

компания»), основний державний реєстраційний 

номер — 1025005917551, код згідно із 

загальноросійським класифікатором 

підприємств та організацій (ОКПО) — 

50193719, місцезнаходження юридичної особи 

— 142800, Російська Федерація, Московська 

область, м. Ступіно, вул. Пристанційна, 2  

(142800, Российская Федерация, Московская 

область, г. Ступино, ул. Пристанционная, 2) 

 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

3) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 

(заборона на встановлення ділових 

контактів, зупинення фінансових операцій) 

9.  Відкрите акціонерне товариство «Науково-

виробниче підприємство «Аеросила» (открытое 

акционерное общество «Научно-

производственное предприятие «Аэросила»), 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 



5 

Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

основний державний реєстраційний номер — 

1025005917023, код згідно із 

загальноросійським класифікатором 

підприємств та організацій (ОКПО) — 

07536212, місцезнаходження юридичної особи 

— 142804, Російська Федерація, Московська 

область, м. Ступіно, вул. Жданова, 6 (142804, 

Российская Федерация, Московская область, г. 

Ступино, ул. Жданова, 6) 

 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

3) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 

(заборона на встановлення ділових 

контактів, зупинення фінансових операцій) 

10.  Відкрите акціонерне товариство «Омське 

машинобудівне конструкторське бюро» 

(открытое акционерное общество «Омское 

машиностроительное конструкторское бюро»), 

основний державний реєстраційний номер — 

1025500733610, код згідно із 

загальноросійським класифікатором 

підприємств та організацій (ОКПО) — 

07547411, місцезнаходження юридичної особи 

— 644116, Російська Федерація, м. Омськ, вул. 

Герцена, 312 (644116, Российская Федерация, 

г. Омск, ул. Герцена, 312) 

 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

3) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 

(заборона на встановлення ділових 

контактів, зупинення фінансових операцій) 

11.  Акціонерне товариство «Аероелектромаш» 

(акционерное общество «Аэроэлектромаш»), 

основний державний реєстраційний номер — 

1027700055877, код згідно із 

загальноросійським класифікатором 

підприємств та організацій (ОКПО) — 

51229804, місцезнаходження юридичної особи 

— 127051, Російська Федерація, 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

3) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

м. Москва, вул. Велика Новодмитрівська, 12, 

корпус 15 (127051, Российская Федерация, 

г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, 12, 

корпус 15) 

території України 

 

(заборона на встановлення ділових 

контактів, зупинення фінансових операцій) 

12.  Відкрите акціонерне товариство «КБ 

Електроприлад» (открытое акционерное 

общество «КБ Электроприбор»), основний 

державний реєстраційний номер — 

1026403047857, код згідно із 

загальноросійським класифікатором 

підприємств та організацій (ОКПО) — 

07549918, місцезнаходження юридичної особи 

— 410065, Російська Федерація, 

м. Саратов, 2-й Червоноармійський тупик, 3 

(410065, Российская Федерация, г. Саратов,  2-й 

Красноармейский тупик, 3) 

 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

3) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 

(заборона на встановлення ділових 

контактів, зупинення фінансових операцій) 

13.  Відкрите акціонерне товариство «Саратовське 

електроагрегатне виробниче об’єднання» 

(открытое акционерное общество «Саратовское 

электроагрегатное производственное 

объединение»), основний державний 

реєстраційний номер — 1026403044909, код 

згідно із загальноросійським класифікатором 

підприємств та організацій (ОКПО) — 

34209484, місцезнаходження юридичної особи 

— 410040, Російська Федерація, 

м. Саратов, просп. імені 50 років Жовтня, пл. 

Леніна (410040, Российская Федерация, г. 

Саратов, просп. имени 50 лет Октября, 

пл. Ленина) 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

3) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 

(заборона на встановлення ділових 

контактів, зупинення фінансових операцій) 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

14.  Акціонерне товариство «Авіаавтоматика» імені 

В. В. Тарасова (акционерное общество 

«Авиаавтоматика» имени В. В. Тарасова», 

раніше — Курское открытое акционерное 

общество «Прибор»), основний державний 

реєстраційний номер — 1024600949867, 

місцезнаходження юридичної особи — 305040, 

Російська Федерація, м. Курськ, вул. Запольна, 

47 (305040, Российская Федерация, г. Курск, 

ул. Запольная, 47) 

 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

3) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 

(заборона на встановлення ділових 

контактів, зупинення фінансових операцій) 

15.  Акціонерне товариство 

«Електромашинобудівний завод «ЛЕПСЕ» 

(акционерное общество 

«Электромашиностроительный завод 

«ЛЕПСЕ»), основний державний реєстраційний 

номер — 1024301310703, код згідно із 

загальноросійським класифікатором 

підприємств та організацій (ОКПО) — 

07509111, місцезнаходження юридичної особи 

— 610006, Російська Федерація, 

м. Кіров, просп. Жовтневий, 24 (610006, 

Российская Федерация, г. Киров, 

просп. Октябрьский, 24) 

 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

3) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 

(заборона на встановлення ділових 

контактів, зупинення фінансових операцій) 

16.  Відкрите акціонерне товариство «Мічуринський 

завод «Прогрес» (открытое акционерное 

общество «Мичуринский завод «Прогресс»), 

основний державний реєстраційний номер — 

1026801064025, код згідно із 

загальноросійським класифікатором 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

підприємств та організацій (ОКПО) — 

07511910, місцезнаходження юридичної особи 

— 393773, Російська Федерація, Тамбовська 

область, м. Мічурінськ, Липецьке шосе, 113 

(393773, Российская Федерация, Тамбовская 

область, г. Мичуринск, Липецкое шоссе, 113) 

 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

3) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 

(заборона на встановлення ділових 

контактів, зупинення фінансових операцій)  

17.  Відкрите акціонерне товариство 

«Електроавтомат» (открытое акционерное 

общество «Электроавтомат»), основний 

державний реєстраційний номер — 

1022101630561, код згідно із 

загальноросійським класифікатором 

підприємств та організацій (ОКПО) — 

24322949, місцезнаходження юридичної особи 

— 429826, Російська Федерація, Чуваська 

Республіка, м. Алатир,  

вул. Б. Хмельницького, 19а (429826, Российская 

Федерация, Чувашская Республика, г. Алатырь, 

ул. Б. Хмельницкого, 19а) 

 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

3) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 

(заборона на встановлення ділових 

контактів, зупинення фінансових операцій) 

18.  Акціонерне товариство Енгельське дослідно-

конструкторське бюро «Сигнал» імені 

О. І. Глухарева (акционерное общество 

Энгельсское опытно-конструкторское бюро 

«Сигнал» имени 

А. И. Глухарева), основний державний 

реєстраційний номер — 1026401988249, код 

згідно із загальноросійським класифікатором 

підприємств та організацій (ОКПО) — 

07551861, місцезнаходження юридичної особи 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

3) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 

(заборона на встановлення ділових 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

— 413119, Російська Федерація, Саратовська 

область, Енгельський район, робітниче селище 

Приволжське, 5-й квартал, 14  

(413119, Российская Федерация, Саратовская 

область, Энгельсский район, рабочий поселок 

Приволжский, 5-й квартал, 14) 

 

контактів, зупинення фінансових операцій) 

19.  Акціонерне товариство «Казанське 

приладобудівне конструкторське бюро» 

(акционерное общество «Казанское 

приборостроительное конструкторское бюро»), 

основний державний реєстраційний номер — 

1111690021190, код згідно із 

загальноросійським класифікатором 

підприємств та організацій (ОКПО) — 

13005464, місцезнаходження юридичної особи 

— 420074, Російська Федерація, Республіка 

Татарстан, м. Казань, Сибірський 

тракт, 1 (420074, Российская Федерация, 

Республика Татарстан, г. Казань, Сибирский 

тракт, 1) 

 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

3) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 

(заборона на встановлення ділових 

контактів, зупинення фінансових операцій) 

20.  Публічне акціонерне товариство «Техприлад» 

(публичное акционерное общество 

«Техприбор»), основний державний 

реєстраційний номер — 1027804916633, код 

згідно із загальноросійським класифікатором 

підприємств та організацій (ОКПО) — 

07512813, місцезнаходження юридичної особи 

— 196084, Російська Федерація, м. Санкт-

Петербург, вул. Варшавська, 5а  

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

3) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 

(заборона на встановлення ділових 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

(196084, Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, ул. Варшавская, 5а) 

 

 контактів, зупинення фінансових операцій) 

21.  Акціонерне товариство «Уфимське науково-

виробниче підприємство «Молнія» 

(акционерное общество «Уфимское научно-

производственное предприятие «Молния»), 

основний державний реєстраційний номер — 

1110280031652, код згідно із 

загальноросійським класифікатором 

підприємств та організацій (ОКПО) — 

07551513, місцезнаходження юридичної особи 

— 450076, Російська Федерація, Республіка 

Башкортостан, м. Уфа, вул. Зенцова, 70 (450076, 

Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Зенцова, 70) 

 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

3) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 

(заборона на встановлення ділових 

контактів, зупинення фінансових операцій) 

22.  Акціонерне товариство «Науково-виробничий 

центр «Полюс» (акционерное общество 

«Научно-производственный центр «Полюс»), 

основний державний реєстраційний номер — 

1077017004063, код згідно із 

загальноросійським класифікатором 

підприємств та організацій (ОКПО) — 

05776739, місцезнаходження юридичної особи 

— 634050, Російська Федерація, 

м. Томськ, просп. Кірова, 56в  

(634050, Российская Федерация, г. Томск, 

просп. Кирова, 56в) 

 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

3) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 

(заборона на встановлення ділових 

контактів, зупинення фінансових операцій) 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

23.  Ростовський вертолітний виробничий комплекс 

публічне акціонерне товариство «Роствертол» 

(Ростовский вертолётный производственный 

комплекс публичное акционерное общество 

«Роствертол»), основний державний 

реєстраційний номер — 1026102899228, код 

згідно із загальноросійським класифікатором 

підприємств та організацій (ОКПО) — 

07515014, місцезнаходження юридичної особи 

— 344038, Російська Федерація, 

м. Ростов-на-Дону,вул. Новаторів, 5  

(344038, Российская Федерация, г. Ростов-на-

Дону, ул. Новаторов, 5) 

 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

3) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 

(заборона на встановлення ділових 

контактів, зупинення фінансових операцій) 

24.  Акціонерне товариство «Уфимське агрегатне 

виробниче об’єднання» (акционерное общество 

«Уфимское агрегатное производственное 

объединение»), основний державний 

реєстраційний номер — 1110280035040, код 

згідно із загальноросійським класифікатором 

підприємств та організацій (ОКПО) — 

07510218, місцезнаходження юридичної особи 

— 450025, Російська Федерація, Республіка 

Башкортостан, м. Уфа, вул. Аксакова, 97 

(450025, Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Аксакова, 97) 

 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

3) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 

(заборона на встановлення ділових 

контактів, зупинення фінансових операцій) 

25.  Відкрите акціонерне товариство «Солікамський 

завод «Урал» (открытое акционерное общество 

«Соликамский завод «Урал»), основний 

державний реєстраційний номер — 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

1115919002561, місцезнаходження юридичної 

особи — 618554, Російська Федерація, 

Пермський край, м. Солікамськ, 

вул. Енергетиків, 19а (618554, Российская 

Федерация, Пермский край, г. Соликамск, 

ул. Энергетиков, 19а) 

 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

3) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 

(заборона на встановлення ділових 

контактів, зупинення фінансових операцій) 

26.  Акціонерне товариство «Виробниче об’єднання 

«Завод імені Серго» (акционерное общество 

«Производственное объединение «Завод имени 

Серго»), основний державний реєстраційний 

номер — 1111673003276, місцезнаходження 

юридичної особи — 422546, Російська 

Федерація, Республіка Татарстан, 

м. Зеленодольськ, вул. Привокзальна, 4  

(422546, Российская Федерация, Республика 

Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Привокзальная, 

4) 

 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

3) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 

(заборона на встановлення ділових 

контактів, зупинення фінансових операцій) 

27.  Акціонерне товариство «С.Е.Д.-СПб» 

(акционерное общество «С.Е.Д.-СПб»), 

основний державний реєстраційний номер — 

1027801542174, код згідно із 

загальноросійським класифікатором 

підприємств та організацій (ОКПО) — 

23079949, місцезнаходження юридичної особи 

— 194156, Російська Федерація,  

м. Санкт-Петербург, просп. Енгельса, 27  

(194156, Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, просп. Энгельса, 27) 

 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

3) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 

(заборона на встановлення ділових 

контактів, зупинення фінансових операцій) 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

28.  Закрите акціонерне товариство 

«Уралелектромаш» (закрытое акционерное 

общество «Уралэлектромаш»), основний 

державний реєстраційний номер — 

1026600937791, код згідно із 

загальноросійським класифікатором 

підприємств та організацій (ОКПО) —  

00212713, місцезнаходження юридичної особи 

— 623427, Російська Федерація, Свердловська 

область, м. Каменськ-Уральський, вул. Карла 

Маркса, 2 (623427, Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 

ул. Карла Маркса, 2) 

 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

3) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 

(заборона на встановлення ділових 

контактів, зупинення фінансових операцій) 

29.  Відкрите акціонерне товариство 

«Сарапульський електрогенераторний завод» 

(открытое акционерное общество 

«Сарапульский электрогенераторный завод»), 

основний державний реєстраційний номер — 

1021800992190, код згідно із 

загальноросійським класифікатором 

підприємств та організацій (ОКПО) — 

07514015, місцезнаходження юридичної особи 

— 427961, Російська Федерація, Удмуртська 

Республіка, м. Сарапул, 

вул. Електрозаводська, 15 (427961, Российская 

Федерация, Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Электрозаводская, 15) 

 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

3) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 

(заборона на встановлення ділових 

контактів, зупинення фінансових операцій) 

30.  Акціонерне товариство «Уфимське 

приладобудівне виробниче об’єднання» 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

(акционерное общество «Уфимское 

приборостроительное производственное 

объединение»), основний державний 

реєстраційний номер — 1120280026130, код 

згідно із загальноросійським класифікатором 

підприємств та організацій (ОКПО) — 

07503715, місцезнаходження юридичної особи 

— 450071, Російська Федерація, Республіка 

Башкортостан, м. Уфа, вул. 50 років СРСР, 30  

(450071, Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, г. Уфа,  

ул. 50 лет СССР, 30) 

 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

розпоряджатися належним їй майном 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

3) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 

(заборона на встановлення ділових 

контактів, зупинення фінансових операцій) 

31.  Відкрите акціонерне товариство 

«Електроприлад» (открытое акционерное 

общество «Электроприбор»), основний 

державний реєстраційний номер — 

1023602241321, код згідно із 

загальноросійським класифікатором 

підприємств та організацій (ОКПО) — 

07515210, місцезнаходження юридичної особи 

— 394006, Російська Федерація, м. Вороніж, 

вул. 20-річчя Жовтня, 59  

(394006, Российская Федерация, г. Воронеж,  

ул. 20-летия Октября, 59) 

 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

3) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 

(заборона на встановлення ділових 

контактів, зупинення фінансових операцій) 

32.  Відкрите акціонерне товариство «Іжевський 

механічний завод»  

(открытое акционерное общество «Ижевский 

механический завод»), основний державний 

реєстраційний номер — 1121841007958, 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) інші санкції, що відповідають принципам 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

ідентифікаційний номер платника податків — 

1841030037, дата реєстрації — 17 грудня 

2012 р., місцезнаходження юридичної особи — 

426063, Російська Федерація, Удмуртська 

Республіка, м. Іжевськ, 

вул. Промислова, 8 (426063, Российская 

Федерация, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8) 

 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

їх застосування, встановленим Законом 

(заборона на встановлення ділових 

контактів, зупинення фінансових операцій, 

заборона на провадження діяльності на 

території України) 

 

33.  Відкрите акціонерне товариство «Концерн 

«Іжмаш» (открытое акционерное общество 

«Ижмаш»), основний державний реєстраційний 

номер — 1021801434380, ідентифікаційний 

номер платника податків — 1832024380, дата 

реєстрації — 17 вересня 1998 р., 

місцезнаходження юридичної особи — 426006, 

Російська Федерація, Удмуртська Республіка, 

м. Іжевськ, проїзд Дерябіна, 3 (426006, 

Российская Федерация, Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, проезд Дерябина, 3) 

 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 

(заборона на встановлення ділових 

контактів, зупинення фінансових операцій, 

заборона на провадження діяльності на 

території України) 

34.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Небанківська кредитна організація «Центр 

міжнародних розрахунків» (общество с 

ограниченной ответственностью «Небанковская 

кредитная организация «Центр международных 

расчетов»), місцезнаходження юридичної особи 

— 115088, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Шарикопідшипниківська, 38/1, ОГРН 

1157700005759, БИК 044525828  

(115088, Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Шарикоподшипниковская, 38/1) 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

1) блокування активів — тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) запобігання виведенню капіталів за межі 

України 

3) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

4) заборона здійснення Національним 

банком реєстрації учасника міжнародної 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

 платіжної системи, платіжною організацією 

якої є резидент іноземної держави 

35.  Закрите акціонерне товариство 

«Конструкторське бюро «Панорама» (закрытое 

акционерное общество «Конструкторское бюро 

«Панорама»), юридична адреса — 119180, 

Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Б. Полянка, 28, буд. 1,  

поштова адреса — 119017, Російська Федерація, 

м. Москва, пров. Піжевський, 5, офіс 4, ОГРН 

1067746583080, ИНН 7706619500, 

КПП 770601001  

(119017, Российская Федерация, г. Москва, 

пер. Пижевский, 5, оф. 4) 

 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

 

заборона здійснення державних закупівель 

товарів, робіт і послуг в 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 

36.  Публічне акціонерне товариство «КАМАЗ» 

(публичное акционерное общество «КАМАЗ»), 

місцезнаходження юридичної особи — 

423827, Російська Федерація, м. Набережні 

Челни, пров. Автозаводський, 2, ОГРН 

1021602013971, 

ИНН 1650032058  

(423827, Российская Федерация, г. Набережные 

Челны, пер. Автозаводской, 2) 

 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України 

 

 

обмеження торговельних операцій 

37.  Закрите акціонерне товариство «Науково-

виробниче об’єднання «Спецнєфтєгаз» 

(закрытое акционерное общество «Научно-

производственное объединение 

«Спецнефтегаз»), місцезнаходження юридичної 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

1) заборона здійснення державних 

закупівель товарів, робіт і послуг в 

юридичних осіб — резидентів іноземної 

держави державної форми власності та 

юридичних осіб, частка статутного капіталу 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

особи — 142717, Російська Федерація, 

Московська область, Ленінський район, 

с. Развилка, буд. 9, 

ОГРН 1026200861631, 

ИНН 6204003145, 

КПП 500301001  

(142717, Российская Федерация, Московская 

область, Ленинский район, с. Развилка, дом 9) 

 

 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

 

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) припинення дії торговельних угод, 

спільних проектів та промислових програм 

у певних сферах 

38.  Федеральна державна бюджетна установа 

«Національний дослідний центр 

«Курчатовський інститут» (Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

«Национальный исследовательский центр 

«Курчатовский институт»), місцезнаходження 

юридичної особи — Російська Федерація, 

м. Москва, вул. Академіка Курчатова, 1, ОГРН 

1027739576006, 

ИНН 7734111035, 

КПП 773401001  

(Российская  Федерация, г. Москва, ул. 

Академика Курчатова, 1) 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України, створення 

перешкод для сталого економічного 

розвитку, повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

 

заборона здійснення державних закупівель 

товарів, робіт і послуг в 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 

39.  Закрите акціонерне товариство «Діаконт» 

(закрытое акционерное общество «Диаконт»), 

місцезнаходження юридичної особи — 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, 

Петродворець, Ропшинське шосе, 4,  

ОГРН 1037841000075, 

ИНН 7819013502, 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

заборона здійснення державних закупівель 

товарів, робіт і послуг в 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 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

КПП 781901001  

(Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 

Петродворец, Ропшинское шоссе, 4) 

території України, створення 

перешкод для сталого економічного 

розвитку, повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

господарювання, що здійснюють продаж 

товарів, робіт і послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано 

санкції згідно із Законом 

40.  Дослідне конструкторське бюро «Гідропрес» 

(опытное конструкторское бюро «Гидропресс»), 

місцезнаходження юридичної особи — 

Російська Федерація, м. Подільськ, 

вул. Орджонікідзе, 21, 

ОГРН 1025601719681, 

ИНН 5611003815  

(Российская Федерация, г. Подольск, 

ул. Орджоникидзе, 21) 

 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України, створення 

перешкод для сталого економічного 

розвитку, повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

заборона здійснення державних закупівель 

товарів, робіт і послуг в 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 

41.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Авіакомпанія «Тулпар» (общество с 

ограниченной ответственностью 

«Авиакомпания «Тулпар»), основний державний 

реєстраційний номер — 1021603480073, 

ідентифікаційний номер платника податку — 

1657007981, місцезнаходження юридичної 

особи — 420011, Російська Федерація, 

Республіка Татарстан, м. Казань, вул. Гарифа 

Ахунова, 2 (420011, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Гарифа Ахунова, 2) 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, інших 

суб’єктів, які створюють реальні 

та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або порушують права і свободи 

людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять 

до окупації території, експропріації 

чи обмеження права власності, 

1) обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України 

2) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного 

розвитку, повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

 

42.  Акціонерне товариство «Авіакомпанія «Уктус» 

(акционерное общество «Авиакомпания 

«Уктус»), основний державний реєстраційний 

номер — 1069674087031, ідентифікаційний 

номер платника податку — 6674202389, 

місцезнаходження юридичної особи — 620010, 

Російська Федерація, Свердловська область, 

м. Єкатеринбург, аеропорт «Уктус»  

(620010, Российская Федерация, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, аэропорт «Уктус») 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, інших 

суб’єктів, які створюють реальні 

та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або порушують права і свободи 

людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять 

до окупації території, експропріації 

чи обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного 

розвитку, повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

 

1) обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України 

2) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 

 

43.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Авіакомпанія «Ікар» (общество с ограниченной 

ответственностью «Авиакомпания «Икар»), 

основний державний реєстраційний номер — 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, інших 

суб’єктів, які створюють реальні 

та/або потенційні загрози 

1) обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України 

2) інші санкції, що відповідають принципам 



20 

Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

1024900625639, ідентифікаційний номер 

платника податку — 4901005298, 

місцезнаходження юридичної особи — 663021, 

Російська Федерація, м. Красноярськ, аеропорт, 

будівля 101  

(663021, Российская Федерация, Красноярский 

край, территория аэропорта Красноярск, 

строение 101) 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або порушують права і свободи 

людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять 

до окупації території, експропріації 

чи обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного 

розвитку, повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

 

їх застосування, встановленим Законом 

 

44.  Акціонерне товариство «Авіакомпанія «Алроса» 

(акционерное общество «Авиакомпания 

«Алроса»), основний державний реєстраційний 

номер — 1047806033626, ідентифікаційний 

номер платника податку — 7805004321, 

місцезнаходження юридичної особи — 678170, 

Російська Федерація, Республіка Саха, Якутія, 

м. Мирний, вул. Аеропорт, офіс 24 (678179, 

Российская Федерация, Республика Саха, 

Якутия, г. Мирный, ул. Аэропорт, офис 24) 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, інших 

суб’єктів, які створюють реальні 

та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці,  

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

порушують права і свободи людини і 

громадянина, інтереси суспільства та 

держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

обмеження права власності, завдання 

1) обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України 

2) заборона або обмеження заходження 

іноземних невійськових суден та військових 

кораблів до територіального моря України, 

її внутрішніх вод, портів та повітряних 

суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України 

3) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 

 



21 

Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

майнових втрат, створення перешкод 

для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

 

45.  Акціонерне товариство «Джет Ейр Групп» 

(акционерное общество «Джет Эйр Групп»), 

основний державний реєстраційний номер — 

1067746374464, ідентифікаційний номер 

платника податку — 7708593209, 

місцезнаходження юридичної особи — 141426, 

Російська Федерація, Московська область, 

Хімкінський район, аеропорт  

(141426, Российская Федерация, Московская 

область, Химкинский район, аэропорт) 

 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, інших 

суб’єктів, які створюють реальні 

та/або потенційні  

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або порушують права і свободи 

людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять 

до окупації території, експропріації 

чи обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного 

розвитку, повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

 

1) обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України 

2) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 

 

46.  Закрите акціонерне товариство авіакомпанія 

«Сокол» (закрытое акционерное общество 

авиакомпания «Сокол»), основний державний 

реєстраційний номер — 1022301614048, 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, інших 

суб’єктів, які створюють реальні 

та/або потенційні загрози 

1) обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

ідентифікаційний номер платника податку — 

2310037773, місцезнаходження юридичної 

особи — 350000, Російська Федерація, м. 

Краснодар, вул. Комунарів, 155  

(350000, Российская Федерация, г. Краснодар, 

ул. Коммунаров, 155) 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або порушують права і свободи 

людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять 

до окупації території, експропріації 

чи обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного 

розвитку, повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

2) інші санкції, що відповідають принципам 

їх застосування, встановленим Законом 

 

47.  Державне підприємство «Зовнішньоекономічне 

об’єднання «Промсировинаімпорт» 

(Государственное предприятие 

«Внешнеэкономическое объединение 

«Промсырьеимпорт»), 121099, РФ, м. Москва, 

бульв. Новінський, буд. 13, кім. 4, ІНН 

7704140399, КПП 770401001,  

ОГРН 1027700499903, ОКПО 01860331 

 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України 

 

обмеження торговельних операцій на 

території України 

48.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Науково-виробниче об’єднання ВЕЛЕС» 

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-производственное объединение 

ВЕЛЕС»)  344025, РФ, м. Ростов-на-Дону, 

вул. Черевічкіна, будівля 106/2,  

ОКПО 89225051 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України 

обмеження торговельних операцій на 

території України 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

 

49.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Трансоптімал-Ростов» (Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Трансоптимал-Ростов»,  

Російська Федерація, м. Ростов-на-Дону, вул. 

13-а лінія, 93,  володіє судном «Amur 2506» 

(ІМО 8721325) 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України 

заборона або обмеження заходження 

іноземних невійськових суден та військових 

кораблів до територіального моря України, 

її внутрішніх вод, портів та повітряних 

суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України. 

 

50.  Федеральна бюджетна установа «Адміністрація 

Волго-Балтійського басейну внутрішніх водних 

шляхів» (Федеральное бюджетное учреждение 

«Администрация Волго-Балтийского басейна 

внутренних водных путей»),  

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, 

вул. Велика Морська, 37, володіє судном  

«Volgo Balt 106» (ІМО 8230077) 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

заборона або обмеження заходження 

іноземних невійськових суден та військових 

кораблів до територіального моря України, 

її внутрішніх вод, портів та повітряних 

суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України. 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

51.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Середньо-Волжська судохідна компанія» 

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Средне-Волжская судоходная компания»), 

Російська Федерація, м. Москва, Ленінський 

проспект, 19, володіє судном «Volgoneft-147» 

(ІМО 8892007) 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

заборона або обмеження заходження 

іноземних невійськових суден та військових 

кораблів до територіального моря України, 

її внутрішніх вод, портів та повітряних 

суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України. 

52.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Судохідне агентство «Ноrр-shipping» 

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Судоходное агентство «Ноrр-shipping»), 

Російська Федерація, м. Астрахань, 

вул. Дзержинського, 36, володіє судном 

«Arman-1» (ІМО 8872590) 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

заборона або обмеження заходження 

іноземних невійськових суден та військових 

кораблів до територіального моря України, 

її внутрішніх вод, портів та повітряних 

суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України. 

53.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Судохідна компанія «Ладога» (Общество с 

ограниченной ответственностью «Судоходная 

компания «Ладога»), Російська Федерація, 

м. Астрахань, вул. Бабаєвського, 35, корп. 1, 

кв. 74, володіє судном «Solidat» (IMO 7614599) 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

заборона або обмеження заходження 

іноземних невійськових суден та військових 

кораблів до територіального моря України, 

її внутрішніх вод, портів та повітряних 

суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України. 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

54.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«В.Ф. Танкер-Інвест» (Общество с 

ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер-

Инвест»), Російська Федерація, м. Нижній 

Новгород, вул. Гордеєвська, 5-а, володіє судном 

«Vf tanker-1» (IMO 9645009) 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

заборона або обмеження заходження 

іноземних невійськових суден та військових 

кораблів до територіального моря України, 

її внутрішніх вод, портів та повітряних 

суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України. 

55.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Газпром флот» (Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром флот»), Російська 

Федерація, м. Москва, вул. Наметкіна, 12-а, 

володіє судном «Topaz» (IMO 8520953) 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

заборона або обмеження заходження 

іноземних невійськових суден та військових 

кораблів до територіального моря України, 

її внутрішніх вод, портів та повітряних 

суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України. 

56.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Транспетрочарт» (Общество с ограниченной 

ответственностью «Транспетрочарт»), Російська 

Федерація, м. Санкт-Петербург, 197341, 

Колом’яжський проспект, 33, к. 2, володіє 

судном «Mukhalatka» (ІМО 9676230) 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

заборона або обмеження заходження 

іноземних невійськових суден та військових 

кораблів до територіального моря України, 

її внутрішніх вод, портів та повітряних 

суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України. 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

57.  Закрите акціонерне товариство «Булгарконсерв» 

(Закрытое акционерное общество 

«Булгарконсерв»), м. Москва, вул. Дорожня, 

60 б, ОГРН 1027700366385,  

ИНН 7737118303,  

ОКПО 56531427,  

ФСФР 27855-Н,  

ОКАТО 29401924001, генеральний директор – 

Вятров Йордан Мілков 

 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України 

обмеження торговельних операцій на 

території України 

58.  Федеральне державне унітарне підприємство 

«Росморпорт» (Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Росморпорт»), 

 м. Москва, вул. Сущевська, 19,  

ОГРН 1037702023831,  

ИНН 7702352454,  

КПП 770701001 

 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

обмеження торговельних операцій на 

території України 

59.  Публічне акціонерне товариство «Авіакомпанія 

«ЮТейр» (Публичное акционерное общество 

«Авиакомпания «ЮТейр»), 628012, РФ, Ханти-

Мансійський автономний округ, м. Ханти-

Мансійськ, Аеропорт; директор А.Мартіросов,  

ОГРН 1028600508991, 

ИНН 7204002873, КПП860101001 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

1) обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України 

2) заборона або обмеження заходження 

іноземних невійськових суден та військових 

кораблів до територіального моря України, 

її внутрішніх вод, портів та повітряних 

суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України. 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

60.  Акціонерне товариство «ЮВТ-Аеро» 

(Акционерное общество «ЮВТ-Аэро»), 420087, 

РФ, Республіка Татарстан, м. Казань, вул. 

Родіни, 20; директор П.Трубаєв,  

ОГРН 1151689000803, 

ИНН 1645030506,  

КПП 164501001 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

1) обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України 

2) заборона або обмеження заходження 

іноземних невійськових суден та військових 

кораблів до територіального моря України, 

її внутрішніх вод, портів та повітряних 

суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України. 

61.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Сєвєрний вітер» (Общество с ограниченной 

ответственностью «Северный ветер»), 115035, 

РФ, м. Москва, вул. Садовницька, 14; 

генеральний директор Шевцов І.,  

ОГРН 1087746305250, 

ИНН 7733646084, КПП770501001 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

1) обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України 

2) заборона або обмеження заходження 

іноземних невійськових суден та військових 

кораблів до територіального моря України, 

її внутрішніх вод, портів та повітряних 

суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України. 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

62.  Закрите акціонерне товариство «Авіакомпанія 

Ангара» (Закрытое акционерное общество 

«Авиакомпания Ангара»), 664009, РФ, 

м. Іркутськ, вул. Ширямова, 9, директор  

А.Юртаєв,  

ОГРН 1053811073579, 

ИНН 3811089799, 

КПП 381101001 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

1) обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України 

2) заборона або обмеження заходження 

іноземних невійськових суден та військових 

кораблів до територіального моря України, 

її внутрішніх вод, портів та повітряних 

суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України. 

63.  Відкрите акціонерне товариство «Іжавіа» 

(Открытое акционерное общество «Ижавиа»), 

РФ, Республіка Удмуртія, м. Іжевськ, Аеропорт; 

генеральний директор О.Городилов,  

ОГРН: 1041800002848, 

ИНН: 1808204247, 

КПП: 180801001, 

ОКПО: 01130845 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

1) обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України 

2) заборона або обмеження заходження 

іноземних невійськових суден та військових 

кораблів до територіального моря України, 

її внутрішніх вод, портів та повітряних 

суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України. 

64.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Гранд Пластік» (Общество с ограниченной 

ответственностью «Гранд Пластик»), РФ 

м. Курськ, вул. Магістральна, 17,  

ОГРН 1054639157264,  

ИНН 4632058620,  

КПП 463201001,  

ОКПО 74409822 

 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

обмеження торговельних операцій на 

території України 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

65.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Гудд Дрілл» (Общество с ограниченной 

ответственностью «Гууд Дрилл)», Російська 

Федерація, м. Ростов-на-Дону,  

вул. М. Горького,  

буд. 217/60, оф. 12В,  

ИНН 6163157136 

 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України 

1) обмеження торговельних операцій 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

 

66.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Ремс Ексім» (Общество с ограниченной 

ответственностью «Рэмс-Эксим»), Російська 

Федерація, Ростовська обл., м. Шахти, 

вул. Іонова, буд. 182, оф. 2, ИНН 6155065234 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України 

 

1) обмеження торговельних операцій 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

 

67.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Русзовнішторг» (Общество с ограниченной 

ответственностью «Русвнешторг»), Російська 

Федерація, Московська обл.,  

м. Пушкіно, вул. Тургенєва, буд. 5, прим. 26, 

кім. 1, ИНН 5038088780 

 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України 

 

1) обмеження торговельних операцій 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

 

68.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Термінал-Плюс» (Общество с ограниченной 

ответственностью «Терминал-Плюс»), Російська 

Федерація, Ростовська обл., 

с. Матвєєв-Курган, вул. Московська, 105,  

ИНН 7717651680 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України 

 

1) обмеження торговельних операцій 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

 

69.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Фармоптторг» (Общество с ограниченной 

ответственностью «Фармоптторг», 

Російська Федерація, Белгородська обл.,  

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

1) обмеження торговельних операцій 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 



30 

Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

м. Белгород,  вул. Чумічова, буд. 129,  

оф. 9, ИНН 7710505802 

 

територіальній цілісності України 

 

 

70.  Закрите акціонерне товариство «Мікас» 

(Закрытое акционерное общество «Микас»), 

Російська Федерація, Московська обл., 

м. Коломна, Окський проспект, буд. 44А,  

ИНН 7723186896 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України 

 

1) обмеження торговельних операцій 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

 

71.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Еко-Лайн» (Общество с ограниченной 

ответственностью «Эко-Лайн»), 

Російська Федерація, Ростовська обл.,  

м. Таганрог, вул. Чехова, 101,  

ИНН 6154092771 

 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України 

 

1) обмеження торговельних операцій 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

 

72.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Літон» (Общество с ограниченной 

ответственностью «Литон»), 

Російська Федерація, Іванівська обл.,  

с. Ново-Таліци, вул. Шкільна, 23,  

ИНН 3711024100 

 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України 

1) обмеження торговельних операцій 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

 

73.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Донпоставка» (Общество с ограниченной 

ответственностью «Донпоставка»), Російська 

Федерація, Ростовська обл.,  

м. Таганрог, вул. Ремесельна,  15/3, оф.10А,  

ИНН 6154138803 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України 

 

1) обмеження торговельних операцій 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

74.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ПроМаркет» (Общество с ограниченной 

ответственностью «ПроМаркет», Російська 

Федерація, м. Краснодар, вул. Просторна, 11, 

оф. 4, ИНН 2312171622 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України 

 

1) обмеження торговельних операцій 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

 

75.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ПРОМ-ГШО-СЕРВІС» (Общество с 

ограниченной ответственностью «ПРОМ-ГШО-

СЕРВИС», Російська Федерація, м. Краснодар, 

вул. Кірова, б 131/119, оф. 321,  

ИНН 2308214094 

 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України 

1) обмеження торговельних операцій 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

 

76.  Відкрите акціонерне товариство 

«Каменськволокно», (Открытое акционерное 

общество «Каменскволокно», Російська 

Федерація, м. Каменськ-Шахтинський, 

вул. Сапригіна, буд. 1,  

ИНН 6147019153 

 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України 

 

1) обмеження торговельних операцій 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

 

77.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Воронежпромметіз» (Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Воронежпромметиз»), Російська Федерація,  

м. Воронеж, вул. Заводська, 1,  

ИНН 3665038271 

 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України 

 

1) обмеження торговельних операцій 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

 

78.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Шебекінський картон» (Общество с 

ограниченной ответственностью «Шебекинский 

Картон»), Російська Федерація, Белгородська 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

1) обмеження торговельних операцій 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

обл., м. Шебекіно, Нежегольське шосе, 2,  

ИНН 3120011786 

 

територіальній цілісності України  

79.  Публічне акціонерне товариство 

«Ростоввторпереробка» (Публичное 

акционерное общество 

«Ростоввторпереработка»), Російська Федерація, 

м. Ростов-на-Дону, пров. Елеваторний, 1, 

ИНН 6162033410 

 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України 

1) обмеження торговельних операцій 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

 

80.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Кубанська картонажна фабрика» (Общество с 

ограниченной ответственностью «Кубанская 

картонажная фабрика»), Російська Федерація, 

Краснодарський край,  

м. Кропоткін, вул. Чапаєва, 2, ИНН 2364011203 

 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України 

 

1) обмеження торговельних операцій 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

 

81.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Інтертехніка Юг» (Общество с ограниченной 

ответственностью «Интертехника Юг»), 

Російська Федерація, Ростовська обл., 

с. Матвєєв-Курган,  

вул. Промислова, 1,  

ИНН 6119009107 

 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України 

1) обмеження торговельних операцій 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

 

82.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Промкомплектпласт» (Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Промкомплектпласт»), Російська Федерація,  

м. Ростов-на-Дону, проспект Будьоновський, 80, 

оф. 713 ИНН 6165121199 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України 

 

1) обмеження торговельних операцій 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

83.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Даймекс-Сітранс» (Общество с ограниченной 

ответственностью «Даймекс-Ситранс»),  

Російська Федерація, Ростовська обл., м. Ростов-

на-Дону, вул. Берегова, 30, 

ИНН 6167128834 

 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України 

 

1) обмеження торговельних операцій 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

 

84.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Іржтранс» (Общество с ограниченной 

ответственностью «Иржтранс»),  Російська 

Федерація, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, 

пров. Соколова, 53/182,  

ОКПО 38429349 

 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України 

1) обмеження торговельних операцій 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

 

85.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Луганський клапан» (Общество с 

ограниченной ответственностью «Луганский 

клапан»), Російська Федерація, Ростовська обл.,   

м. Міллерово, вул. Фрунзе,3 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України 

 

1) обмеження торговельних операцій 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

 

86.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Пром-Делівері» (Общество с ограниченной 

ответственностью «Пром-Деливери»),  

РФ, Ростовська область, м. Таганрог, 

вул. Олександрівська, буд. 71/ пров. Красний, 

буд. 15, літер А2,  

ЗКПО 27160281,  

ІНПП 6154137542,  

КПП 615401001,  

ОГРН 1156154001024 

 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

обмеження торговельних операцій на 

території України 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

87.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Донсеввугілля» (Общество с ограниченной 

ответственностью «Донсевуголь»), АР Крим,   

м. Севастополь, вул. Кулакова, буд. 26-А,  

ЗКПО 00374812,  

ІНПП 9204547052,  

КПП 920401001 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

обмеження торговельних операцій на 

території України 

88.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Прохада-ЗМ» (Общество с ограниченной 

ответственностью «Прохада-ЗМ»  

АР Крим, м. Сімферополь, вул. Зовнішня, буд. 2,  

ЗКПО 00766251,  

ІНПП 9102054160,  

КПП 910201001,  

ОГРН 1149102112345 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

обмеження торговельних операцій на 

території України 

89.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Південно-Східна Паливна Компанія» 

(Общество с ограниченной ответственностью 

«Юго-Восточная Топливная Компания» 

РФ, м. Казань, вул. Солдатська, б. 8, каб. 15, 

директор - Самухін Євген Сергійович 

ИНН 1645016710,  

ОКПО 13994048 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

обмеження торговельних операцій на 

території України 

90.  Публічне акціонерне товариство АНК 

«Башнафта» (Публичное акционерное общество 

АНК «Башнефть»), РФ, м. Москва, 1-ша 

Тверська-Ямська, б. 5, директор - Текслер 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

обмеження торговельних операцій на 

території України 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Олексій Леонідович 

ИНН 0274051582,  

ОКПО 00135645 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

91.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Біном Д» (Общество с ограниченной 

ответственностью «Бином Д»),  

РФ, Ростовська обл.,  

м. Таганрог, пров. Гоголівський, 6,/ 

вул. Октябрська, 19 

ЗКПО 95029348,  

ІНПП 6154101560,  

КПП 615401001,  

ОГРН 1066154090947 

 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

обмеження торговельних операцій на 

території України 

92.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Вугільний альянс» (Общество с ограниченной 

ответственностью «Угольный альянс»),  

РФ, Ростовська обл.,  

м. Ростов-на-Дону,  

вул. Соціалістична, 74,  

оф. 301-7 

ЗКПО 27179984,  

ІНПП 6164030238,  

КПП 616401001,  

ОГРН 1156196043299 

 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

обмеження торговельних операцій на 

території України 

93.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Бізнестранслогістик» (Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Бизнестранслогистик»),  

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

обмеження торговельних операцій на 

території України 



36 

Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

РФ, м. Ростов-на-Дону,  

вул. Тельмана, 177 

ЗКПО 24228765, 

ІНПП 61671258572,  

КПП 616301001,  

ОГРН 1146195006759 

 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

94.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Порт Мітчел-Темрюк» (Общество с 

ограниченной ответственностью «Порт Митчел-

Темрюк»), РФ, Краснодарський край, 

м. Темрюк, порт «Темрюк», ОКПО 85405856 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

обмеження торговельних операцій на 

території України 

95.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Моноліт Імпекс» (Общество с ограниченной 

ответственностью «Монолит Импэкс»), 

РФ, м. Таганрог, пров. Каркасний, б. 9, кв. 28,  

ИНН 615413616,  

КПП 615401001,  

ОГРН 1146154006107, 

ОКПО 12107246 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

обмеження торговельних операцій на 

території України 

96.  Відкрите акціонерне товариство 

«Ростовтоппром» (Открытое акционерное 

общество «Ростовтоппром»), 

РФ, м. Ростов-на-Дону, пров. Ворошиловський, 

б. 12/85, ОКПО 02998066,  

ИНН 6163004764,  

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

обмеження торговельних операцій на 

території України 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

КПП 616301001,  

ОГРН 1026103158300 

 

території України 

97.  Батайський міськтопсбут філія АТ 

«Ростовтоппром» (Батайский гортопсбыт 

филиал АО «Ростовтоппром»), 

РФ, Ростовська обл.,  

м. Батайськ, вул. Енгельса, б. 359, 

ОКПО 02997049 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

обмеження торговельних операцій на 

території України 

98.  Міллеровський міськтопсбут філія АТ 

«Ростовтоппром» (Миллеровский гортопсбыт 

филиал АО «Ростовтоппром»), 

РФ, Ростовська обл., м. Міллерово, 

вул. Радянська, б. 52,  

ОКПО 02997078 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

обмеження торговельних операцій на 

території України 

99.  Морозовський міськтопсбут філія АТ 

«Ростовтоппром» (Морозовский гортопсбыт 

филиал АО «Ростовтоппром»), 

РФ, Ростовська обл., м. Морозовськ, 

вул. Ворошилова, д. 274, ОКПО 02997121 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

обмеження торговельних операцій на 

території України 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

100.  Шахтинський міськтопсбут філія АТ 

«Ростовтоппром» (Шахтинский гортопсбыт 

филиал АО «Ростовтоппром»), 

РФ, Ростовська обл., м. Шахти, 

вул. Карла Маркса, б. 49, ОКПО 02995719 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

обмеження торговельних операцій на 

території України 

101.  Орловський міськтопсбут філія АТ 

«Ростовтоппром» (Орловский гортопсбыт 

филиал АО «Ростовтоппром»), 

РФ, Ростовська обл., смт Орловське, 

пров. Радянський, б. 83-А,  

ОКПО 02995642 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

обмеження торговельних операцій на 

території України 

102.  Пролетарський міськтопсбут філія АТ 

«Ростовтоппром» (Пролетарский гортопсбыт 

филиал АО «Ростовтоппром»), 

РФ, Ростовська обл., м. Пролетарськ, шосе 

Промислове, б. 25,  

ОКПО 02995607 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

обмеження торговельних операцій на 

території України 

103.  Тацинський міськтопсбут філія АТ 

«Ростовтоппром» (Тацинский гортопсбыт 

филиал АО «Ростовтоппром»), 

РФ, Ростовська обл., Тацинський район, станція 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

обмеження торговельних операцій на 

території України 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Тацинська, вул. Східна, б. 1,  

ОКПО 05283988 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

104.  Тарасовський міськтопсбут філія АТ 

«Ростовтоппром» (Тарасовский гортопсбыт 

филиал АО «Ростовтоппром»), 

РФ, Ростовська обл.,  

смт Тарасівське, вул. Стадіонна, б. 1,  

ОКПО 02995694 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

обмеження торговельних операцій на 

території України 

105.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Сервіс поставок» (Общество с ограниченной 

ответственностью «Сервис поставок»), 

РФ, Ростовська обл., м. Таганрог, 

вул. Олександрівська, б. 71/пров. Червоний, б. 

15, корп. А-2,  

ИНН 6154137599,  

КПП 615401001,  

ОГРН 1156154001057 

 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

обмеження торговельних операцій на 

території України 

106.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Чорметресурс» (Общество с ограниченной 

ответственностью «Черметресурс»), 

РФ, Московська обл., м. Раменське, 

вул. Радянська, б. 2, оф. 504, ОКПО 3120572, 

ИНН 5040085313, 

ОГРН 1085040005137 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

обмеження торговельних операцій на 

території України 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

107.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

виробничо-комерційна фірма «Східний Донбас» 

(Общество с ограниченной ответственностью 

Производственно-коммерческая фирма 

«Восточный Донбасс»), 

РФ, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, 

вул. Шаумяна, б. 26/41, оф. 3,  

ИНН 6164105758,  

КПП 61401001,  

ОГРН 1156196076057, ОКПО 27222527 

 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

обмеження торговельних операцій на 

території України 

108.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ВуглеПостач» (Общество с ограниченной 

ответственностью «УглеСнаб»), 

РФ, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, 

вул. Шосейна, б. 56б, літер І, кімната 6, 6а, 7,  

ОКПО 27153737 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

обмеження торговельних операцій на 

території України 

109.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

Гірничо-збагачувальна фабрика «Углерод» 

(Общество с ограниченной ответственностью 

Горно-обогатительная фабрика «Углерод»), 

РФ, Ростовська обл., Каменський район, хутір 

Світлий, вул. Лиховська, 1, ИНН 6114011470,  

ОГРН 1126191001397, 

ОКПО 38424056 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

обмеження торговельних операцій на 

території України 

110.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Дональянс» (Общество с ограниченной 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

обмеження торговельних операцій на 

території України 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

ответственностью «Дональянс»), 

РФ, Ростовська обл., м. Новошахтинськ, 

вул. Вокзальна, б. 16,  

ИНН 6166034622,  

ОКПО 33342164,  

КПП 615101001,  

ОГРН 1026104025970 

 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

 

111.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ГЕН Інвест» (Общество с ограниченной 

ответственностью «ГЕН Инвест»), 

АР Крим, м. Керч, вул. Танкістів, б. 2,  

ИНН 9102171957, 

КПП 911101001, 

ОГРН 115912060534,  

ОКПО 00893185 

 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

обмеження торговельних операцій на 

території України 

112.  Відкрите акціонерне товариство «Муромець» 

(Открытое акционерное общество «Муромец»), 

РФ, м. Муром,  

вул. Ленинградська, 7,  

ОГРН 1023302156778,  

ИНН 3334001351,  

КПП 333401001,  

ОКПО 54634296 

 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

обмеження торговельних операцій на 

території України 

113.  Акціонерне товариство «Торгова компанія 

«МЕГАПОЛІС» (Акционерное общество 

«Торговая компания «МЕГАПОЛИС), 

РФ, Московська обл., Ленінський р-н,  

с. Булатніково, Сімферопольське шосе, 3, ОГРН 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

1) блокування активів - тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) обмеження торговельних операцій 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

1045000923967,  

ИНН 5003052454,  

КПП 500301001 

та/або призводять до окупації 

території України 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 

України 

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 

114.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Залізничпостач» (Общество с ограниченной 

ответственностью «Желдорснаб») 

РФ, Ростовська обл. 

м. Шахти, пров. Шосейний, б. 1,  

ОКПО 95029868,  

ИНН 6125024294,  

КПП 615501001,  

ОГРН 1066125001964 

 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

обмеження торговельних операцій на 

території України 

115.  Відкрите акціонерне товариство «Ростовський 

порт» (Открытое акционерное общество 

«Ростовский порт»), 

РФ, м. Ростов-на-Дону,  

вул. Береговая, б. 30, 

ИНН 6167014330,  

КПП 616701001,  

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

обмеження торговельних операцій на 

території України 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

ОКПО 03145689 

 

116.  Муніципальне унітарне підприємство міста Сочі 

«Сочітеплоенерго» (Муниципальное унитарное 

предприятие города Сочи «Сочитеплоэнерго»), 

РФ, Краснодарський край,  

м. Сочі, вул. Юних Ленінців, б. 23,  

ОКПО 05053202 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

обмеження торговельних операцій на 

території України 

117.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ВагонДорМаш» (Общество с ограниченной 

ответственностью «ВагонДорМаш»), 

РФ, м. Ростов-на-Дону,  

вул. Закрутиніна, б. 67-В/2-Б, офіс 303,  

ОКПО 97798884, ИНН 6167088998,  

КПП 616301001, ОГРН 1066167035362 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

обмеження торговельних операцій на 

території України 

118.  Філія ПАТ «ОГК-2» - Новочерскаська ГРЕС 

(Филиал ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская 

ГРЭС), РФ, Ростовська обл.,  

м. Новочеркаськ,  

ш. Багаєвське, б. 10,  

ОКПО 104811 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

обмеження торговельних операцій на 

території України 

119.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Актив+» (Общество с ограниченной 

ответственностью «Актив+»), 

РФ, Ростовська обл.,  

м. Гуково, вул. Бетона, б. 36,  

ОКПО 89219010 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

обмеження торговельних операцій на 

території України 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

території України 

120.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Кедр» (Общество с ограниченной 

ответственностью «Кедр»), 

РФ, м. Ростов-на-Дону, пров. Братський, б. 37, 

корп. Б, офіс 6,  

ОКПО 27156351 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

обмеження торговельних операцій на 

території України 

121.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Технології – КЛ» (Общество с ограниченной 

ответственностью « Технологии – КЛ» 

Окупована територія Луганської області, 

м. Красний Луч. вул. Кислородна, буд. 4 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

обмеження торговельних операцій на 

території України 

122.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Руснфтовидобування» (Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Русснефтедобыча»), 

РФ, м. Москва, бульв. Тверской, б. 18, кв. 1,  

ИНН 7703814729,  

ОКПО 33697482 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

обмеження торговельних операцій на 

території України 

123.  Відкрите акціонерне товариство «Даймекс сі 

Транс» (Открытое акционерное общество 

«Даймэкс си Транс»), 

РФ, м. Ростов-на-Дону,  

вул. Берегова, 30,  

ИНН 6167128834,  

ОКПО 27157729 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

обмеження торговельних операцій на 

території України 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

124.  Акціонерне товариство «Корпорація «Фазотрон-

Науково-дослідницький інститут 

радіобудування» (Акционерное общество 

«Корпорация «Фазотрон-Научно-

исследовательский институт радиостроения» 

(скорочено – АО «Корпорация «Фазатрон-

НИИР»), 

РФ, м. Москва, пров. Електричний, 1,  

ОГРН 1027700069902, ИНН 7710037914,  

КПП 770301001, ОКПО №11478130 

 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

1) блокування активів - тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) повна або часткова заборона вчинення 

правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно з цим Законом. 

125.  Товариство з обмеженою відповідальністю «СК-

Транс» (Общество с ограниченной 

ответственностью  «СК-Транс»  

Російська Федерація, м. Краснодар,  

вул. Московская, буд. 65А 

ОКПО 37127304,  

ІПН 2311143171  

дії іноземної особи, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

обмеження торговельних операцій 

126.  Відкрите акціонерне товариство «Інститут 

прикладної фізики» (Открытое акционерное 

общество «Институт прикладной физики»),             

державний реєстраційний номер: 

1025403638831, адреса: 630117, Російська 

Федерація, Новосибірська область, м. 

Новосибірськ, вул. Арбузова, 1/1, генеральний 

директор Чернов Павло Борисович 

дії іноземної особи, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

1) обмеження торговельних операцій; 

2) заборона передання технологій, прав на 

об’єкти права інтелектуальної власності.  
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

127.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«МайБел» (Общество с ограниченной 

ответственностью «МайБел»), 

РФ, Ростовська область,  

м. Ростов-на-Дону,  

пр-кт. Михайла Нагібіна, буд. 41, корпус А,  

ОГРН 1066166041688, ИНН 6166058542 

дії іноземної особи, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

обмеження торговельних операцій 

128.  Закрите акціонерне товариство «Юг Русі» 

(Закрытое акционерное общество «Юг Руси»), 

РФ, Ростовська область,  

м. Ростов-на-Дону, площа Толстого, буд. 8,  

ОГРН 1026104140831, ИНН 6167054653 

дії іноземної особи, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

обмеження торговельних операцій 

129.  Відкрите акціонерне товариство «Астон 

продукти харчування та харчові інгрідієнти» 

(Открытое акционерное общество «Астон 

продукты питания и пищевые ингредиенты»  

РФ, Ростовська область,  

м. Ростов-на-Дону, вул. 1 Лугова, буд. 3 Б, 

ОГРН 1096194001683, ИНН 6162015019,  

КПП 6162010001 

 

дії іноземної особи, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

обмеження торговельних операцій 

130.  Товариство з обмеженою відповідальністю ПКФ 

«Порт Корвет» (Общество с ограниченной 

ответственностью ПКФ «Порт» Корвет»), 

РФ, Ростовська область, г. Ростов-на-Дону, вул. 

Шосейна, буд. 104 Ж, ОГРН 1136164000884, 

дії іноземної особи, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

обмеження торговельних операцій 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 
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(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

ИНН 6164311750, КПП 6164010001 сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

131.  Відкрите акціонерне товариство «Авіаційний 

комплекс ім. С.В.Ільюшина» (Открытое 

акционерное общество «Авиационный комплекс 

им. С.В. Ильюшина»),  

РФ, м. Москва, Ленінградський проспект, 45-г, 

ІНН 7714027882, ОКПО 07545613, генеральний 

директор Вельможин С.В. 

дії, які створюють загрозу 

національній безпеці, завдають 

майнових втрат та перешкоджають 

сталому економічному розвитку 

держави 

1) блокування активів - тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) обмеження торговельних операцій на 

території України 

3) обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією 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) припинення дії торговельних угод, 

спільних проектів та промислових програм 

у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони 

7) заборона передання технологій, прав на 

об’єкти права інтелектуальної власності 

132.  Об’єднана компанія «Русал» (Объединенная 

компания «Русал»),  

109240, м. Москва, вул. Николоямська, 13, 

будівля 1, ИНН 7709329253, ОГРН 

дії, які створюють загрозу 

національній безпеці, завдають 

майнових втрат та перешкоджають 

сталому економічному розвитку 

1) блокування активів - тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) обмеження торговельних операцій на 
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№ 
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Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

1027700467332, 

КПП 770901001, 

ОКПО 54976909 

держави території України 

3) запобігання виведенню капталів за межі 

України 

4) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

5) заборона здійснення державних 

закупівель товарів, робіт і послуг у 

юридичних осіб-резидентів іноземної 

держави державної форми власності та 

юридичних осіб, частка статутного капіталу 

яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також державних закупівель у 

інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з цим Законом 

6) повна або часткова заборона вчинення 

правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно з цим Законом 

7) заборона здійснення НБУ реєстрації 

учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент 

іноземної держави 

8) заборона передання технологій, прав на 

об’єкти права інтелектуальної власності 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

133.  «Джадсон Трейдінг Лімітед» («Judson Trading 

Limited»), Кіпр, Нікосія, 1101, Tagmatarchou 

Pouliou, 23, оф 4-5, реєстраційний номер 

1486301 

дії, які створюють загрозу 

національній безпеці, завдають 

майнових втрат та перешкоджають 

сталому економічному розвитку 

держави 

1) блокування активів - тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) обмеження торговельних операцій на 

території України 

3) запобігання виведенню капталів за межі 

України 

4) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

5) заборона здійснення державних 

закупівель товарів, робіт і послуг у 

юридичних осіб-резидентів іноземної 

держави державної форми власності та 

юридичних осіб, частка статутного капіталу 

яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також державних закупівель у 

інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з цим Законом 

6) повна або часткова заборона вчинення 

правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно з цим Законом 

7) заборона здійснення НБУ реєстрації 

учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент 

іноземної держави 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

8) заборона передання технологій, прав на 

об’єкти права інтелектуальної власності 

134.  «Рок Ренч Пропертіз C.A.» («Rock Ranch 

Properties S.A.» ) Microjacket №802413, document 

№2382881 of Plaza 2000 Building, 10th Floor, 50th 

Street, м. Панама, Республіка Панама 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні загрози 

національним інтересам та 

порушують інтереси держави 

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) повна заборона вчинення правочинів 

щодо цінних паперів, емітентами яких є 

особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом 

6) заборона видачі дозволів, ліцензій 

Національного банку України на здійснення 

інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах 

на території іноземної держави 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на 

ввезення в Україну з іноземної держави чи 

вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами 

іноземної держави 

8) заборона здійснення Національним 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

банком України реєстрації учасника 

міжнародної платіжної системи, платіжною 

організацією якої є резидент іноземної 

держави 

9) заборона збільшення розміру статутного 

капіталу господарських товариств, 

підприємств, у яких резидент іноземної 

держави, іноземна держава, юридична 

особа, учасником якої є нерезидент або 

іноземна держава, володіє 10 і більше 

відсотками статутного капіталу або має 

вплив на управління юридичною особою чи 

її діяльність 

10) заборона передання технологій, прав на 

об’єкти права інтелектуальної власності 

135.  «Паверфул Чойс Тех ЛТД» («Powerful Choice 

Tech Ltd»), Registration 1778832 Fkara Building, 

24 De Castro Street,Wickhams Сау I, м. Род-Таун,  

острів Тортола, Британські Віргінські Острови 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні загрози 

національним інтересам та 

порушують інтереси держави 

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) повна заборона вчинення правочинів 

щодо цінних паперів, емітентами яких є 

особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

6) заборона видачі дозволів, ліцензій 

Національного банку України на здійснення 

інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах 

на території іноземної держави 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на 

ввезення в Україну з іноземної держави чи 

вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами 

іноземної держави 

8) заборона здійснення Національним 

банком України реєстрації учасника 

міжнародної платіжної системи, платіжною 

організацією якої є резидент іноземної 

держави 

9) заборона збільшення розміру статутного 

капіталу господарських товариств, 

підприємств, у яких резидент іноземної 

держави, іноземна держава, юридична 

особа, учасником якої є нерезидент або 

іноземна держава, володіє 10 і більше 

відсотками статутного капіталу або має 

вплив на управління юридичною особою чи 

її діяльність 

10) заборона передання технологій, прав на 

об’єкти права інтелектуальної власності 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

136.  «Глобал Геймс ЛТД» («Global Games Ltd»), 

Company number 109.414 with the register office 

at suite 102, Ground floor, Blake building, 

Comer&hutson street, м. Беліз, Беліз 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні загрози 

національним інтересам та 

порушують інтереси держави 

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) повна заборона вчинення правочинів 

щодо цінних паперів, емітентами яких є 

особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом 

6) заборона видачі дозволів, ліцензій 

Національного банку України на здійснення 

інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах 

на території іноземної держави 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на 

ввезення в Україну з іноземної держави чи 

вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами 

іноземної держави 

8) заборона здійснення Національним 

банком України реєстрації учасника 

міжнародної платіжної системи, платіжною 

організацією якої є резидент іноземної 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

держави 

9) заборона збільшення розміру статутного 

капіталу господарських товариств, 

підприємств, у яких резидент іноземної 

держави, іноземна держава, юридична 

особа, учасником якої є нерезидент або 

іноземна держава, володіє 10 і більше 

відсотками статутного капіталу або має 

вплив на управління юридичною особою чи 

її діяльність 

10) заборона передання технологій, прав на 

об’єкти права інтелектуальної власності 

137.  «Новастар Груп ЛТД» («Novastar Group Ltd»), 

Company number 122.245 with the register office 

at suite 102, Ground floor, Blake building, 

Comer&hutson street, м.Беліз, Беліз 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні загрози 

національним інтересам та 

порушують інтереси держави 

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) повна заборона вчинення правочинів 

щодо цінних паперів, емітентами яких є 

особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом 

6) заборона видачі дозволів, ліцензій 

Національного банку України на здійснення 

інвестицій в іноземну державу, розміщення 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

валютних цінностей на рахунках і вкладах 

на території іноземної держави 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на 

ввезення в Україну з іноземної держави чи 

вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами 

іноземної держави 

8) заборона здійснення Національним 

банком України реєстрації учасника 

міжнародної платіжної системи, платіжною 

організацією якої є резидент іноземної 

держави 

9) заборона збільшення розміру статутного 

капіталу господарських товариств, 

підприємств, у яких резидент іноземної 

держави, іноземна держава, юридична 

особа, учасником якої є нерезидент або 

іноземна держава, володіє 10 і більше 

відсотками статутного капіталу або має 

вплив на управління юридичною особою чи 

її діяльність 

10) заборона передання технологій, прав на 

об’єкти права інтелектуальної власності 

138.  «Гордон Солюшн ЛТД»  

(«Gordon Solution Ltd»), 

Company number 1773511, Geneva Place, 

Waterfront Drive, P.O. Box 3469, м. Род-Таун, 

острів Тортола, Британські Віргінські Острови 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні загрози 

національним інтересам та 

порушують інтереси держави 

1) блокування активів - тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) обмеження торговельних операцій 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 

України 

4) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

5) повна заборона вчинення правочинів 

щодо цінних паперів, емітентами яких є 

особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом 

6) заборона видачі дозволів, ліцензій 

Національного банку України на здійснення 

інвестицій в іноземну державу, розміщення 

валютних цінностей на рахунках і вкладах 

на території іноземної держави 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на 

ввезення в Україну з іноземної держави чи 

вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами 

іноземної держави 

8) заборона здійснення Національним 

банком України реєстрації учасника 

міжнародної платіжної системи, платіжною 

організацією якої є резидент іноземної 

держави 

9) заборона збільшення розміру статутного 

капіталу господарських товариств, 

підприємств, у яких резидент іноземної 

держави, іноземна держава, юридична 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

особа, учасником якої є нерезидент або 

іноземна держава, володіє 10 і більше 

відсотками статутного капіталу або має 

вплив на управління юридичною особою чи 

її діяльність 

10) заборона передання технологій, прав на 

об’єкти права інтелектуальної власності 

139.  «Державне унітарне підприємство Республіки 

Крим «Кримські генеруючі системи» 

(«Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым «Крымские генерирующие 

системи»),  

State Unitary Enterprise of the Repabiik of Crimea 

«Crimean Generating Systems» код та дата 

внесення до ЕГРЮЛ РФ - 1149102022222 від 

21.07.2014, 

ИНН/КПП 9102015115/910201001, Республіка 

Крим, м. Сімферополь, вул. Набережна, 69 «В» 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні загрози 

національним інтересам України, 

призводять до завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку 

держави 

1) обмеження торговельних операцій 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

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  

140.  Пубічне акціонерне товариство «Обєднана 

авіабудівельна корпорація» (Публичное 

акцтонерное общество «Объединённая 

авиастроительная корпорация»), 

Російська Федерація, м. Москва, Уланський 

пер., буд. 22, ІНН 7708619320,  

ОКПО 98253307,  

ОГРН 1067759884598) 

дії іноземної особи, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

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 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

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) припинення дії торговельних угод, 

спільних проектів та промислових програм 

у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони 

7) заборона передання технологій, прав на 

об’єкти права інтелектуальної власності 

141.  Відкрите акціонерне товариство «Донской 

табак» (Открытое акционерное общество 

«Донской абак»),  

РФ, м. Ростов-на-Дону, вул. 1-я Лугова, 17, 

ОГРН 1026103160962, ИНН 6163012571, КПП 

616301001, код ОКПО 342870, керівник Романов  

Сергій Олексійович      

 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України. 

обмеження торговельних операцій 

142.  Товариство з обмеженою відповідальністю  

«Рейл-1520» (Общество с ограниченной 

ответственностью «Рейл-1520»),  

Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Новокузнецька, 7/11, буд. 1 

код ОКПО 09899864, 

ИНН 7705991508, 

КПП 770501001, 

ОГРН 1127746548192  

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України 

1) обмеження торговельних операцій на 

території України 

2) повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України 

3) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань  
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

 

143.  Закрите акціонерне товариство 

«Нєфтєранссервіс», (Закрытое акционерное 

общество «Нефтетранссервис»), м. Москва, 

вул. Вітебська, 9, буд. 3, ИНН 7731537410, КПП 

773101001, ОГРН 1067746129660, ОКПО 

93315475) 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України 

1) обмеження торговельних операцій на 

території України 

2) повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України 

3) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань  

144.  Tовариство з обмеженою відповідальністю 

«ЮГЕКОРЕСУРС» (Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮГЭКОРЕСУРС»), 

299040, м. Севастополь, вул. маршала Геловані, 

буд. 32. 

ОГРН 1149204052920; 

ИНН 9204024285; 

КПП 920401001 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та потенційні 

загрози національним інтересам 

України 

1) обмеження торговельних операцій 

2) обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України 

3) заборона або обмеження заходження 

іноземних невійськових суден та військових 

кораблів до територіального моря України, 

її внутрішніх вод, портів та повітряних 

суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України 

145.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ЮЖМОРСЕРВІС» (Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮЖМОРСЕРВИС»), 

299014, м. Севастополь, вул. Правди, буд. 10/8, 

офис 37. 

ОГРН 1149204014849; 

ИНН 9201005076; 

КПП 920101001 

 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та потенційні 

загрози національним інтересам 

України 

1) обмеження торговельних операцій 

2) обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України 

3) заборона або обмеження заходження 

іноземних невійськових суден та військових 

кораблів до територіального моря України, 

її внутрішніх вод, портів та повітряних 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України 

146.  Товариство з обмежувальною відповідальністю 

Суднохідне агентство «Транс-флот» (Общество 

с ограниченной ответственностью «Судоходное 

агентство «Транс-флот»), 

155412, Івановська обл., м. Заволжськ, 

вул. Миру, 15 

ОГРН 1073703000975; 

ИНН 3703039938; 

КПП 370301001 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та потенційні 

загрози національним інтересам 

України 

1) обмеження торговельних операцій 

2) обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України 

3) заборона або обмеження заходження 

іноземних невійськових суден та військових 

кораблів до територіального моря України, 

її внутрішніх вод, портів та повітряних 

суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України 

147.  Товариство з обмеженою відповідальністю  

«Титанові інвестиції» (Общество с 

ограниченной ответственностью «Титановые 

инвестиции»), 

107140, м. Москва,вул. Красносельська нижня, 

буд. 5, будівля 4. 

ОГРН: 1147746689265; 

ИНН: 7709956455; 

КПП: 770801001 

 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та потенційні 

загрози національним інтересам 

України 

1) обмеження торговельних операцій 

2) обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України 

3) заборона або обмеження заходження 

іноземних невійськових суден та військових 

кораблів до територіального моря України, 

її внутрішніх вод, портів та повітряних 

суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України 

148.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Волга Крюінг» (Общество с ограниченной 

ответственностью «Волга Крюинг»), 

603163,м. Нижній Новгород, Набережна 

Гребного каналу, 6, приміщення 36. 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та потенційні 

загрози національним інтересам 

України 

1) обмеження торговельних операцій 

2) обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

ОГРН 1135260005814; 

ИНН 5260355861; 

КПП 526001001 

 

3) заборона або обмеження заходження 

іноземних невійськових суден та військових 

кораблів до територіального моря України, 

її внутрішніх вод, портів та повітряних 

суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України 

149.  Акціонерне товариство «Чорноморський 

транзит» (Акционерное общество 

«Черноморский транзит»), 

353900,м. Новоросійськ, вул. Судостальська, 

буд. 38. 

ОГРН 1132315000256; 

ИНН 2315178217; 

КПП 231501001 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та потенційні 

загрози національним інтересам 

України 

1) обмеження торговельних операцій 

2) обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України 

3) заборона або обмеження заходження 

іноземних невійськових суден та військових 

кораблів до територіального моря України, 

її внутрішніх вод, портів та повітряних 

суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України 

150.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Інвест- Консалтинг» (Общество с 

ограниченной ответственностью «Инвест- 

Консалтинг»), 

353900,м. Новоросійськ, вул. Судостальська, 

буд. 38. 

ОГРН 1112315004823; 

ИНН 2315166878; 

КПП 231501001 

 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та потенційні 

загрози національним інтересам 

України 

1) обмеження торговельних операцій 

2) обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України 

3) заборона або обмеження заходження 

іноземних невійськових суден та військових 

кораблів до територіального моря України, 

її внутрішніх вод, портів та повітряних 

суден до повітряного простору України або 

здійснення посадки на території України 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 
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Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

151.  Кримська регіональна громадська організація по 

наданню допомоги військовослужбовцям, їх 

сім’ям і особам постраждалим в зоні АТО 

«Братство Новоросії» (Крымская региональная 

общественная организация по оказанию помощи 

военнослужащим, их семьям и лицам, 

пострадавшим в зоне АТО «Братство 

Новороссии»), 

ДРН 1149102055893, ІПН 9108003589, АР Крим, 

м. Феодосія, вул. Курортна, 28, керівник 

Купріянов Костянтин Васильович) 

вчинення юридичною особою дій, які 

створюють загрози національним 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності 

 

1) блокування активів - тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) запобігання виведенню капіталів за межі 

України  

3) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань  

4) припинення видачі дозволів, ліцензій на 

ввезення в Україну з іноземної держави чи 

вивезення з України валютних цінностей та 

обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами 

іноземної держави  

5) заборона здійснення Національним 

банком України реєстрації учасника 

міжнародної платіжної системи, платіжною 

організацією якої є резидент іноземної 

держави  

152.  Товариство з обмеженою відповідальністю «СГ-

Транс» (Общество с ограниченной 

ответственностью «СГ-Транс»), 

РФ, м. Москва, Комсомольський проспект, 42, 

будівля 3,  

ИНН 7740000100, ОГРН 1047740000021, 

 ОКПО 4695625) 

 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України 

1) обмеження торговельних операцій на 

території України 

2) повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України 

3) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 
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Продовження додатка 4 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

153.  Закрите акціонерне товариство 

«Промтрансінвест» (Закрытое акционерное 

общество «Промтрансинвест»), 

РФ, м. Москва, вул. Барська, 6, будівля, 5,  

ИНН 7730714748, ОГРН 5147746250405,  

КПП 773001001) 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України 

1) обмеження торговельних операцій на 

території України 

2) повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України 

3) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

154.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Транспортні автоматизовані інформаційні 

системи - ТАІС» (Общество с огрниченой 

ответственостью «Транспортные 

автоматизированные информационные системы 

– ТАИС»), 

РФ, ОГРН 1157746489450, ИНН 7714341802, 

КПП 771401001, м. Москва, Ленінградський 

проспект, буд. 36, кв. 39, директор – Готгельф 

Геннадій Павлович) 

 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України 

припинення дії торговельних угод, спільних 

проектів та промислових програм та 

заборони їх укладання у авіаційній галузі 

155.  Платіжна організація міжнародної платіжної 

системи «Колибри» (стара назва – «Блиц»), 

якою управляє публічне акціонерне товариство 

«Сбербанк России» (публичное акционерное 

общество «Сбербанк России»), 

основний державний реєстраційний номер: 

10277001322195, дата реєстрації: 16.08.2002, 

117997, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Вавілова, буд. 19 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, інших 

суб’єктів, які створюють реальні 

та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або окупації території, 

експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

Інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановлені Законом України 

«Про санкції»: 

1) заборона узгодження умов та порядку 

діяльності в Україні міжнародної платіжної 

системи «Колибри» (стара назва – «Блиц»), 

та діяльності її платіжної організації, якою 

управляє ПАТ »Сбербанк России» 

(Російська Федерація) 

2) скасування реєстрації договорів 

резидентів України про участь у 

міжнародній платіжній системі «Колибри» 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

(стара назва – «Блиц») 

156.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

Розрахункова небанківська кредитна організація 

«Платежный центр» (Общество с ограниченной 

ответственностью Расчетная небанковская 

кредитная организация «Платежный центр»), 

основний державний реєстраційний номер: 

1025400002968 дата реєстрації: 24.10.2002 , 

630102, Російська Федерація, м. Новосибірськ, 

вул. Кірова, буд. 86 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, інших 

суб’єктів, які створюють реальні 

та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або окупації території, 

експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

Інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановлені Законом України 

«Про санкції», а саме - заборона здійснення 

діяльності на території України та 

скасування реєстрації договорів резидентів 

України про участь у міжнародній 

платіжній системі «Золотая Корона», 

платіжною організацією якої є РНКО 

«Платежный центр» (ТОВ) 

157.  Платіжна організація міжнародної платіжної 

системи «ЮНИСТРИМ», якою управляє 

Акціонерне товариство комерційний банк 

«ЮНИСТРИМ» (акционерное общество 

коммерческий банк «ЮНИСТРИМ»), 

основний державний реєстраційний номер: 

1067711004437 дата реєстрації: 31.05.2006, 

127083, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Верхня Маслівка буд. 20, будівля 2 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, інших 

суб’єктів, які створюють реальні 

та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або окупації території, 

експропріації чи обмеження права 

Інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановлені Законом України 

«Про санкції»: 

1) заборона узгодження умов та порядку 

діяльності в Україні міжнародної платіжної 

системи «ЮНИСТРИМ», якою управляє АТ 

КБ «ЮНИСТРИМ» (Російська Федерація) 

2) скасування реєстрації договорів 

резидентів України про участь у 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

власності, завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

міжнародній платіжній системі 

«ЮНИСТРИМ» 

158.  Небанківська кредитна організація акціонерне 

товариство «ЛИДЕР» (небанковская кредитная 

организация акционерное общество «ЛИДЕР»), 

основний державний реєстраційний номер: 

1027739445337 дата реєстрації: 23.10.2002, 

127015, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Бутирська буд. 77 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, інших 

суб’єктів, які створюють реальні 

та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або окупації території, експро-

пріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

Інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановлені Законом України 

«Про санкції», а саме – заборона здійснення 

діяльності на території України та 

скасування реєстрації договорів резидентів 

України про участь у міжнародній 

платіжній системі «Международные 

Денежные Переводы ЛИДЕР», платіжною 

організацією якої є НКО АТ «ЛИДЕР» 

159.  Платіжна організація міжнародної платіжної 

системи «ANELIK», якою управляє 

Комерційний Банк «Анелик РУ» (Товариство з 

обмеженою відповідальністю)  

(коммерческий банк «Анелик РУ» (Общество с 

ограниченной отвественностью) основний 

державний реєстраційний номер: 

1037711007773 дата реєстрації: 05.09.2003, 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, інших 

суб’єктів, які створюють реальні 

та/або потенційні загрози 

національним інтересам України, 

призводять до завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку 

Інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановлені Законом України 

«Про санкції»: 

1) заборона узгодження умов та порядку 

діяльності в Україні міжнародної платіжної 

системи «ANELIK», якою управляє ТОВ КБ 

«Анелик РУ» (Російська Федерація) 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

125124, м. Москва, 1-а вул. Ямського Поля,  

буд. 19, будівля 1 

держави 2) скасування реєстрації договорів 

резидентів України про участь у 

міжнародній платіжній системі «ANELIK» 

160.  Платіжна організація міжнародної платіжної 

системи «BLIZKO», якою управляє 

Міжрегіональний комерційний банк розвитку 

зв’язку і інформатики (публічне акціонерне 

товариство) (скорочене найменування – ПАТ 

АКБ «Связь-Банк», генеральна ліцензія на 

здійснення банківських операцій: № 1470, дата 

внесення в Єдиний державний реєстр 

юридичних осіб – 27.08.2002, 105066, Російська 

Федерація, м. Москва, вул. Новорязанська, 

буд. 31/7, корп. 2 

 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні загрози 

національним інтересам та 

порушують інтереси України. 

Інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановлені Законом України 

«Про санкції»: 

1) заборона узгодження умов та порядку 

діяльності в Україні міжнародної платіжної 

системи «BLIZKO», якою управляє ПАТ 

АКБ «Связь-Банк» (Російська Федерація) 

2) скасування реєстрації договорів 

резидентів України про участь у 

міжнародній платіжній системі «BLIZKO» 

161.  Закрите акціонерне товариство 

«Трансмашхолдинг» (закрытое акционерное 

общество «Трансмашхолдинг»),  

ОГРН: 1027739893246, ИНН: 7723199790, дата 

реєстрації: 26.12.2002, 115054, РФ, м. Москва, 

Озерковська наб., буд. 54, 1 

 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та потенційні 

загрози національним інтересам 

України, призводять до завдання 

майнових втрат, створення перешкод 

для сталого економічного розвитку 

держави 

 

1) блокування активів - тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) обмеження торговельних операцій на 

території України 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 

України 

162.  Комерційно-сервісне товариство з обмеженою 

відповідальністю «Хангеріан сіліконс» (The 

company «Hungarian silicones»)  

Угорщина, 1089, м. Будапешт, вул. Шаркань, 

буд 7-9, пов.5, оф.3 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та потенційні 

загрози національним інтересам 

України, призводять до завдання 

майнових втрат, створення перешкод 

для сталого економічного розвитку 

1) обмеження торговельних операцій на 

території України 

2) обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 
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№ 
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Ідентифікаційні дані (повне найменування та 
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(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

держави 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 

163.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Кремнійполімер», ЄДРПОУ 37495734, 

Київська область, м. Бровари, вул. Залізнична, 

буд. 14 

 

дії юридичної особи, які створюють 

реальні та потенційні загрози 

національним інтересам України, 

призводять до завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку 

держави 

1) обмеження торговельних операцій на 

території України 

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) заборона участі у приватизації, оренді 

державного майна резидентами іноземної 

держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в 

їх інтересах 

164.  Товариство з обмеженою відповідальністю «ТД 

«Лакмар» ЄДРПОУ 35975867, м. Київ, 

вул. Березняківська, буд. 165, кв. 46 

дії юридичної особи, які створюють 

реальні та потенційні загрози 

національним інтересам України, 

1) обмеження торговельних операцій на 

території України 

2) обмеження, часткове чи повне 
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ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

 призводять до завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку 

держави 

припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України 

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 

165.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Корона-2000», ЄДРПОУ 33444644, м. Київ, 

вул. Червоноткацька, буд 37-А 

 

дії юридичної особи, які створюють 

реальні та потенційні загрози 

національним інтересам України, 

призводять до завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку 

держави 

1) обмеження торговельних операцій на 

території України 

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) заборона участі у приватизації, оренді 

державного майна резидентами іноземної 

держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються 

резидентами іноземної держави або діють в 

їх інтересах 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

166.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Банкоматіка» (Общество с ограниченной 

ответственостью «Банкоматика», 

ОГРН 1057747092590, дата реєстрації 

25.05.2005, ІПН 7707550322, КПП 770801001, 

індекс 107140, м. Москва, провулок 1-й 

Червоносільський, буд. 3, приміщення 1, 

кімн. 78, керівник Аймалова Ольга Олегівна, 

ІПН 773713434828) 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або призводять до окупації 

території України 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися їй майном 

2) обмеження торговельних операцій на 

території України 

3) запобігання виведенню капіталів за межі 

України 

4) повна або часткова заборона вчинення 

правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких 

застосовано санкції згідно з 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 здійснення Національним 

банком України реєстрації учасника 

міжнародної платіжної системи, платіжною 

організацією якої є резидент іноземної 

держави 

7) заборона передання технологій, прав на 

об’єкти права інтелектуальної власності 

167.  Акціонерне товариство «Сбєрбанк Лізінг» 

(Акционерное общество «Сбербанк Лизинг»), 

РФ, м. Одинцово Московської області, 

вул. Молодіжна, 21, ИНН 7707009586, КПП 

дії, які створюють реальні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

1) обмеження торговельних операцій на 

території України 

2) повне припинення транзиту ресурсів, 
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№ 
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Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 
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(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

503201001, ОГРН 1027739000728,  

ОКПО 29890641 

територіальній цілісності України польотів та перевезень територією України 

3) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань 

 

 
__________________________ 


