Додаток 2
до рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 30 липня 2021 року "Про застосування персональних
спеціальних економічних та інших обмежувальних
заходів (санкцій)"
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ,
до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
№
з/п
1.

Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)
Товариство з обмеженою відповідальністю
"ГЕРМАН ЛОГІСТИК СЕРВІС" (ТОВ "ГЛС"),
відомості згідно з Єдиним державним реєстром
підприємств і організацій України: ідентифікаційний
код юридичної особи – 41662106; місцезнаходження
юридичної особи: Україна, 08290, Київська обл.,
м. Ірпінь, смт Гостомель, вул. Чкалова, буд. 45-А,
офіс 12

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")

Строк
застосування

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи
зупинення дії спеціальних дозволів на користування
надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних 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

Три роки

2
№
з/п

Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної держави, до якої
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) 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;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких
застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави;
12) 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;
13) 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;
14) запровадження додаткових заходів у сфері
екологічного, санітарного, фітосанітарного та
ветеринарного контролю;

Строк
застосування

3
№
з/п

Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")

Строк
застосування

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері
безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
17) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом
2.

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ПРЕМИУМ ПАКЕТ ГМБХ", відомості згідно
з Єдиним державним реєстром підприємств
і організацій України: ідентифікаційний код
юридичної особи – 37880992; місцезнаходження
юридичної особи: Україна, 2094, м. Київ,
вул. Червоноткацька, буд. 88

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи
зупинення дії спеціальних дозволів на користування
надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних 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

Три роки

4
№
з/п

Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної держави, до якої
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) 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;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких
застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави;
12) 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;
13) 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;
14) запровадження додаткових заходів у сфері
екологічного, санітарного, фітосанітарного та
ветеринарного контролю;

Строк
застосування

5
№
з/п

Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")

Строк
застосування

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері
безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
17) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом
3.

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ПРЕМІУМ ПАКЕТ ГМБХ ЕНД КО. КГ",
("PREMIUM PAKET GMBH AND СO. KG" LLC);
відомості згідно з Єдиним державним реєстром
підприємств і організацій України: ідентифікаційний
код юридичної особи – 37880992; місцезнаходження
юридичної особи: Україна, 2094, м. Київ,
вул. Червоноткацька, буд. 88

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи
зупинення дії спеціальних дозволів на користування
надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних 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

Три роки

6
№
з/п

Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної держави, до якої
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) 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;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких
застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави;
12) 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;
13) 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;
14) запровадження додаткових заходів у сфері
екологічного, санітарного, фітосанітарного та
ветеринарного контролю;

Строк
застосування

7
№
з/п

Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")

Строк
застосування

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері
безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
17) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом
4.

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ТОРГ ІНВЕСТ ЗАХІД", відомості згідно з Єдиним
державним реєстром підприємств і організацій
України: ідентифікаційний код юридичної особи –
38008289; місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 79034, м. Львів, вул. професора Буйка,
буд. 2, оф. 614Г

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи
зупинення дії спеціальних дозволів на користування
надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів
іноземної держави державної форми власності та
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких

Три роки

8
№
з/п

Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
знаходиться у власності іноземної держави, а також
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної держави, до якої
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) 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;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких
застосовано санкції згідно з цим Законом (повна
заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави;
12) 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;
13) 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;

Строк
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Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)
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(відповідно до Закону України "Про санкції")

Строк
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14) запровадження додаткових заходів у сфері
екологічного, санітарного, фітосанітарного та
ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері
безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
17) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом
5.

Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕЙНІЗ
ТРЕЙДГРУП", відомості згідно з Єдиним державним
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 42806491;
місцезнаходження юридичної особи: Україна, 40024,
м. Суми, вул. Сумсько-Київських дивізій, буд. 24

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи
зупинення дії спеціальних дозволів на користування
надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах;

Три роки
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№
з/п

Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
8) заборона здійснення публічних та оборонних 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
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної держави, до якої
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) 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;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких
застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави;
12) 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;
13) 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;

Строк
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14) запровадження додаткових заходів у сфері
екологічного, санітарного, фітосанітарного та
ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері
безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
17) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом
6.

Товариство з обмеженою відповідальністю
"САМПОЕРНА", відомості згідно з Єдиним
державним реєстром підприємств і організацій
України: ідентифікаційний код юридичної особи –
43732520; місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 87515, Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. Італійська, буд. 9

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи
зупинення дії спеціальних дозволів на користування
надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах;

Три роки
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Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
8) заборона здійснення публічних та оборонних 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
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної держави, до якої
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) 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;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких
застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави;
12) 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;
13) 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;
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14) запровадження додаткових заходів у сфері
екологічного, санітарного, фітосанітарного та
ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері
безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
17) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом
7.

Товариство з обмеженою відповідальністю
"УКРВІКБУД", відомості згідно з Єдиним державним
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 43482686;
місцезнаходження юридичної особи: Україна, 14010,
м. Чернігів, вул. Дніпровська, буд. 20, офіс 2

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи
зупинення дії спеціальних дозволів на користування
надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах;
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Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
8) заборона здійснення публічних та оборонних 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
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної держави, до якої
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) 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;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких
застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави;
12) 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;
13) 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;
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14) запровадження додаткових заходів у сфері
екологічного, санітарного, фітосанітарного та
ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері
безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
17) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом
8.

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ПОРТБАЙ", відомості згідно з Єдиним державним
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 44066926;
місцезнаходження юридичної особи: Україна, 87539,
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Італійська
(Центральний район), буд. 136А

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи
зупинення дії спеціальних дозволів на користування
надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах;

Три роки
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№
з/п

Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
8) заборона здійснення публічних та оборонних 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
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної держави, до якої
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) 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;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких
застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави;
12) 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;
13) 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;

Строк
застосування
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№
з/п

Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")

Строк
застосування

14) запровадження додаткових заходів у сфері
екологічного, санітарного, фітосанітарного та
ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері
безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
17) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом
9.

Товариство з обмеженою відповідальністю
"КОМІНКОР ГРУП", відомості згідно з Єдиним
державним реєстром підприємств і організацій
України: ідентифікаційний код юридичної особи –
43314279; місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 97521, Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. Городня, буд. 30, офіс 12

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи
зупинення дії спеціальних дозволів на користування
надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах;

Три роки
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№
з/п

Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
8) заборона здійснення публічних та оборонних 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
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної держави, до якої
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) 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;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких
застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави;
12) 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;
13) 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;

Строк
застосування
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№
з/п

Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")

Строк
застосування

14) запровадження додаткових заходів у сфері
екологічного, санітарного, фітосанітарного та
ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері
безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
17) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом
10. Товариство з обмеженою відповідальністю
"БАГАНУУР", відомості згідно з Єдиним державним
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 43721325;
місцезнаходження юридичної особи: Україна, 87539,
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Італійська
(Центральний район), буд. 136А

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи
зупинення дії спеціальних дозволів на користування
надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах;

Три роки
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№
з/п

Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
8) заборона здійснення публічних та оборонних 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
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної держави, до якої
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) 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;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких
застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави;
12) 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;
13) 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;

Строк
застосування
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з/п

Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")

Строк
застосування

14) запровадження додаткових заходів у сфері
екологічного, санітарного, фітосанітарного та
ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері
безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
17) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом
11. Товариство з обмеженою відповідальністю
"БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "РЕМБУДМОНТАЖ",
відомості згідно з Єдиним державним реєстром
підприємств і організацій України: ідентифікаційний
код юридичної особи – 42827857; місцезнаходження
юридичної особи: Україна, 03150, м. Київ,
вул. Тютюнника Василя, буд. 5-Б, офіс 18

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи
зупинення дії спеціальних дозволів на користування
надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах;

Три роки
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Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
8) заборона здійснення публічних та оборонних 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
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної держави, до якої
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) 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;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких
застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави;
12) 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;
13) 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;
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Строк
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14) запровадження додаткових заходів у сфері
екологічного, санітарного, фітосанітарного та
ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері
безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
17) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом
12. Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРІНО
ІМПЕКС", відомості згідно з Єдиним державним
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 43007308;
місцезнаходження юридичної особи: Україна,
79005, м. Львів, вул. Скляна, буд. 11А

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи
зупинення дії спеціальних дозволів на користування
надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах;

Три роки

24
№
з/п

Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
8) заборона здійснення публічних та оборонних 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
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної держави, до якої
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) 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;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких
застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави;
12) 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;
13) 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;

Строк
застосування
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№
з/п

Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")

Строк
застосування

14) запровадження додаткових заходів у сфері
екологічного, санітарного, фітосанітарного та
ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері
безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
17) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом
13. Товариство з обмеженою відповідальністю
"ПРОМТЕХНОЛ", відомості згідно з Єдиним
державним реєстром підприємств і організацій
України: ідентифікаційний код юридичної особи –
34368271; місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 87547, Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. Троїцька, буд. 54

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи
зупинення дії спеціальних дозволів на користування
надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах;

Три роки
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№
з/п

Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
8) заборона здійснення публічних та оборонних 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
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної держави, до якої
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) 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;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких
застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави;
12) 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;
13) 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;

Строк
застосування
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№
з/п

Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")

Строк
застосування

14) запровадження додаткових заходів у сфері
екологічного, санітарного, фітосанітарного та
ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері
безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
17) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом
14. Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЙМ
ТРЕЙДЕНТ", відомості згідно з Єдиним державним
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 34368271;
місцезнаходження юридичної особи: Україна, 87547,
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Троїцька, буд. 54

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи
зупинення дії спеціальних дозволів на користування
надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах;

Три роки
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№
з/п

Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
8) заборона здійснення публічних та оборонних 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
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної держави, до якої
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) 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;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких
застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави;
12) 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;
13) 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;

Строк
застосування
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№
з/п

Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")

Строк
застосування

14) запровадження додаткових заходів у сфері
екологічного, санітарного, фітосанітарного та
ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері
безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
17) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом
15. Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАРЛІТ",
відомості згідно з Єдиним державним реєстром
підприємств і організацій України: ідентифікаційний
код юридичної особи – 43190267; місцезнаходження
юридичної особи: Україна, 87541, Донецька обл.,
м. Маріуполь, вул. Троїцька, буд. 14

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи
зупинення дії спеціальних дозволів на користування
надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах;

Три роки

30
№
з/п

Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
8) заборона здійснення публічних та оборонних 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
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної держави, до якої
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) 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;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких
застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави;
12) 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;
13) 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;
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Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")

Строк
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14) запровадження додаткових заходів у сфері
екологічного, санітарного, фітосанітарного та
ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері
безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
17) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом
16. Товариство з обмеженою відповідальністю "КЛАЙДІНДАСТРІ", відомості згідно з Єдиним державним
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 43190267;
місцезнаходження юридичної особи: Україна, 87541,
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Троїцька, буд. 14

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи
зупинення дії спеціальних дозволів на користування
надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах;

Три роки
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з/п

Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
8) заборона здійснення публічних та оборонних 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
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної держави, до якої
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) 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;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких
застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави;
12) 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;
13) 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;
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Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")

Строк
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14) запровадження додаткових заходів у сфері
екологічного, санітарного, фітосанітарного та
ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері
безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
17) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом
17. Товариство з обмеженою відповідальністю
"АРЕОМА", відомості згідно з Єдиним державним
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 41613169;
місцезнаходження юридичної особи: Україна,
79014, м. Львів, вул. Богдана Котика, буд. 1

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи
зупинення дії спеціальних дозволів на користування
надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах;

Три роки
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Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
8) заборона здійснення публічних та оборонних 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
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної держави, до якої
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) 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;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких
застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави;
12) 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;
13) 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;
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застосування

14) запровадження додаткових заходів у сфері
екологічного, санітарного, фітосанітарного та
ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері
безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
17) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом
18. Приватне підприємство "АРЕОМА", відомості згідно
з Єдиним державним реєстром підприємств і
організацій України: ідентифікаційний код юридичної
особи – 41613169; місцезнаходження юридичної
особи: Україна, 79014, м. Львів, вул. Б. Котика, буд. 1

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи
зупинення дії спеціальних дозволів на користування
надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах;
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Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
8) заборона здійснення публічних та оборонних 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
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної держави, до якої
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) 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;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких
застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави;
12) 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;
13) 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;
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14) запровадження додаткових заходів у сфері
екологічного, санітарного, фітосанітарного та
ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері
безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
17) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом
19. Товариство з обмеженою відповідальністю
"СОФТКЕЙ ТРАСТ", відомості згідно з Єдиним
державним реєстром підприємств і організацій
України: ідентифікаційний код юридичної особи –
43293045; місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 01014, м. Київ, вул. Миколи Соловцова,
буд. 2

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи
зупинення дії спеціальних дозволів на користування
надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах;

Три роки
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№
з/п

Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
8) заборона здійснення публічних та оборонних 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
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної держави, до якої
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) 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;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких
застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави;
12) 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;
13) 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;

Строк
застосування
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№
з/п

Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")

Строк
застосування

14) запровадження додаткових заходів у сфері
екологічного, санітарного, фітосанітарного та
ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері
безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
17) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом
20. Товариство з обмеженою відповідальністю
"БІЗНЕСТРЕК", відомості згідно з Єдиним державним
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 43293045;
місцезнаходження юридичної особи: Україна, 01014,
м. Київ, вул. Миколи Соловцова, буд. 2

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи
зупинення дії спеціальних дозволів на користування
надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах;

Три роки

40
№
з/п

Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
8) заборона здійснення публічних та оборонних 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
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної держави, до якої
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) 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;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких
застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави;
12) 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;
13) 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;

Строк
застосування
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№
з/п

Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")

Строк
застосування

14) запровадження додаткових заходів у сфері
екологічного, санітарного, фітосанітарного та
ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері
безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
17) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом
21. Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬФАГАЛАКТИК", відомості згідно з Єдиним державним
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 43156692;
місцезнаходження юридичної особи: Україна, 01011,
м. Київ, вул. Рибальська, буд. 22

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи
зупинення дії спеціальних дозволів на користування
надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах;

Три роки
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№
з/п

Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
8) заборона здійснення публічних та оборонних 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
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної держави, до якої
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) 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;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких
застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави;
12) 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;
13) 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;

Строк
застосування
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з/п

Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")

Строк
застосування

14) запровадження додаткових заходів у сфері
екологічного, санітарного, фітосанітарного та
ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері
безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
17) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом
22. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛІЗІОН
КОМПЛЕКТ", відомості згідно з Єдиним державним
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 43549813;
місцезнаходження юридичної особи: Україна, 87515,
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Митрополитська,
буд. 120

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи
зупинення дії спеціальних дозволів на користування
надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах;

Три роки
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з/п

Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
8) заборона здійснення публічних та оборонних 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
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної держави, до якої
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) 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;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких
застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави;
12) 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;
13) 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;

Строк
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Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)

Продовження додатка 2

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")

Строк
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14) запровадження додаткових заходів у сфері
екологічного, санітарного, фітосанітарного та
ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері
безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
17) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом
23. Товариство з обмеженою відповідальністю
"БАРІТРЕНД", відомості згідно з Єдиним державним
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 43549813;
місцезнаходження юридичної особи: Україна, 87515,
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Митрополитська,
буд. 120

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи
зупинення дії спеціальних дозволів на користування
надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах;
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(відповідно до Закону України "Про санкції")
8) заборона здійснення публічних та оборонних 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
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної держави, до якої
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) 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;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких
застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави;
12) 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;
13) 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;
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14) запровадження додаткових заходів у сфері
екологічного, санітарного, фітосанітарного та
ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері
безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
17) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом
24. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛЕНОКС
ТРЕЙДІНГ", відомості згідно з Єдиним державним
реєстром підприємств і організацій України:
ідентифікаційний код юридичної особи – 43393429;
місцезнаходження юридичної особи: Україна, 08132,
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе,
вул. Машинобудівників, буд. 11-А, офіс 1

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи
зупинення дії спеціальних дозволів на користування
надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах;
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8) заборона здійснення публічних та оборонних 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
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної держави, до якої
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) 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;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких
застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави;
12) 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;
13) 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;
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14) запровадження додаткових заходів у сфері
екологічного, санітарного, фітосанітарного та
ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері
безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
17) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим цим Законом
___________________________________________
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