
 

 

 

Додаток 2  

до рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 26 лютого 2023 року "Про застосування персональних 

спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів 

(санкцій)", введеного в дію Указом Президента України 

від 26 лютого 2023 року № 115/2023 

 

 

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, 

до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування 

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

1. Благодійний фонд допомоги людям, що потрапили в 

важку життєву ситуацію "Гольфстрім" 

(Благотворительный фонд помощи людям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию "Гольфстрим", 

Charitable Foundation for Helping People in Difficult Life 

Situations "Gulfstream", CF Golfstream). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1115000002160, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

5017998033. Місцезнаходження юридичної особи: 

127287, Російська Федерація, м. Москва,  

пров. 4-й Вятський, буд. 16, корп. 2, прим. 2 (127287, 

Российская Федерация, г. Москва, пер. 4-й Вятский,  

д. 16, корп. 2, пом. 2).  

 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

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

інтелектуальної власності. 

п'ятдесят 

років 

2. Загальноросійський громадський рух "Народний фронт 

"За Росію" (Общероссийское общественное движение 

"Народный фронт "За Россию", All-Russian Public 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

десять років 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування 

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Movement "National Front "For Russia"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1137799016695, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7729452054. Місцезнаходження юридичної особи: 

119192, Російська Федерація, м. Москва,  

вул. Мосфільмівська, буд. 40 (119192, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 40).  

 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

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

інтелектуальної власності. 

3. Автономна некомерційна організація підтримки 

гуманітарних програм "Російська гуманітарна місія" 

(Автономная некоммерческая организация поддержки 

гуманитарных программ "Русская гуманитарная 

миссия", Autonomous Non-Commercial Organization for 

the Support of Humanitarian Programs "Russian 

Humanitarian Mission"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний номер – 

1107799018876, ідентифікаційний номер платника 

податків – 7702372500. Місцезнаходження юридичної 

особи: 119072, Російська Федерація, м. Москва,  

пров. Берсенівський, буд. 2, будова 1  

(119072, Российская Федерация, г. Москва,  

пер. Берсеневский, д. 2, стр. 1). 

 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

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

інтелектуальної власності. 

десять років 

4. Товариство з обмеженою відповідальністю "Нікея" 

(Общество с ограниченной ответственностью "Никея", 

Limited Liability Company "Nikea"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

десять років 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування 

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

реєстраційний номер – 5087746368408, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7731605300. Місцезнаходження юридичної особи: 

121614, Російська Федерація, м. Москва,  

бульв. Осінній, буд. 12, корп. 4, кв. 614  

(121614, Российская Федерация, г. Москва,  

бульв. Осенний, д. 12, корп. 4, кв. 614).  

 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

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

інтелектуальної власності. 

5. Загальноросійська громадська організація "Російський 

червоний хрест" (Общероссийская общественная 

организация "Российский красный крест", All-Russian 

Non-Government Organization "Russian Red Cross"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 1037700182772, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7728014523. Місцезнаходження юридичної особи: 

117036, Російська Федерація, м. Москва, 

Черьомушкінський проїзд, буд. 5 (117036, Российская 

Федерация, г. Москва, Черёмушкинский проезд, д. 5).  

 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

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

інтелектуальної власності. 

десять років 

6. Всеросійська громадська молодіжна організація 

"Всеросійський студентський корпус рятувальників" 

(Всероссийская общественная молодежная 

организация "Всероссийский студенческий корпус 

спасателей", All-Russian Public Youth Organization  

"All-Russian Student Rescue Corps"). Відомості  

згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1037739198672, 

ідентифікаційний номер платника  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

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

інтелектуальної власності. 

десять років 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування 

та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

податків – 7731178803. Місцезнаходження юридичної 

особи: 119454, Російська Федерація, м. Москва,  

просп. Вернадського, буд. 78, будова 8, 

пов./прим./кімн. цок./І/4 (119454, Российская 

Федерация, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 78,  

стр. 8, эт./пом./ком. цок./І/4).  

 

7. Автономна некомерційна організація "Дім для мами" 

(Автономная некоммерческая организация "Дом для 

мамы", Autonomous Non-Profit Organization "Home for 

Mommy" / Autonomous Non-Profit Organization "Dom 

dlya mamy"). Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1162651075256, ідентифікаційний номер платника 

податків – 2626045989. Місцезнаходження юридичної 

особи: 357601, Російська Федерація, Ставропольський 

край, м. Єсентуки, вул. Вокзальна, будівля 11  

(357601, Российская Федерация, Ставропольский край, 

г. Ессентуки, ул. Вокзальная, зд. 11).  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;  

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

інтелектуальної власності. 

десять років 

 

_________________________________ 


