
Додаток 2 

до рішення Ради національної безпеки і оборони України  

від  18 березня 2023 року "Про застосування та внесення змін до 

персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 

заходів (санкцій)", введеного в дію Указом Президента України 

від 18 березня 2023 року № 163/2023 

 

 

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.  Акціонерне товариство "Об'єднана 

суднобудівна корпорація" 

(Акционерное общество "Объединенная 

судостроительная корпорация", Joint-

stock company "United shipbuilding 

corporation"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1079847085966, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7838395215. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 191119, м. Санкт-

Петербург, вул. Марата, буд. 90 

(Российская Федерация, 191119,  

г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 90). 

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) 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 публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

десять років 



 

2 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

2.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ДБА-Інжиніринг" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "ДБА-Инжиниринг", 

Limited liability company  

"DBA-Engineering"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1120280029044, 

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) 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; 

десять років 



 

3 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 0273087427. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 450039, 

Республіка Башкортостан, м. Уфа,  

вул. Феріна, буд. 2 (Российская 

Федерация, 450039, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, д. 2). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 



 

4 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

власності. 

 

3.  Акціонерне товариство "Авіакомпанія 

"Баргузін" (Акционерное общество 

"Авиакомпания "Баргузин", Joint-stock 

company "Аirline "Barguzin"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1020300965464, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 0323096282. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація,  

670009, Республіка Бурятія,  

м. Улан-Уде, вул. Хоринська, буд. 1 

(Российская Федерация, 670009, 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,  

ул. Хоринская, д. 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) 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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

десять років 



 

5 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

4.  Акціонерне товариство "Державний 

космічний науково-виробничий центр 

імені М.В. Хруничева" (Акционерное 

общество "Государственный 

космический научно-производственный 

центр имени М.В. Хруничева", Joint-

stock company "State space research and 

production center named after M.V. 

Khrunichev"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

5177746220361, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7730239877. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 121309,  

м. Москва, вул. Новозаводська, 

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) 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; 

десять років 



 

6 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

домоволодіння 18  

(Российская Федерация, 121309,  

г. Москва, ул. Новозаводская, 

домовладение 18). 

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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

5.  Акціонерне товариство "Науково-

виробничий центр автоматики та 

приладобудування імені академіка М.О. 

Пилюгіна" (Акционерное общество 

"Научно-производственный центр 

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 



 

7 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

автоматики и приборостроения имени 

академика Н.А. Пилюгина", Joint-stock 

company "Scientific and Production Center 

for Automation and Instrumentation named 

after Academician N.A. Piliugin"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1217700553344, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9728050571. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 117342,  

м. Москва, вул. Введенського, буд. 1 

(Российская Федерация, 117342,  

г. Москва, ул. Введенского, д. 1). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 
 

6.  Публічне акціонерне товариство 

"Науково-виробниче об'єднання 

"Алмаз" імені академіка  

О.А. Расплетіна" (Публичное 

акционерное общество "Научно-

производственное объединение "Алмаз" 

имени академика А.А. Расплетина", 

Public joint-stock company "Scientific and 

production association "Almaz" named 

after academician A.A. Raspletin"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1027700118984, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7712040285. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 125190,  

м. Москва, проспект Ленінградський, 

буд. 80, корп. 16 (Российская 

Федерация, 125190, г. Москва,  

проспект Ленинградский, д. 80, к. 16). 

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) 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 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 Законом; 
9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

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 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 
портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 
посадки на території України (повна заборона); 
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 
(повна заборона); 
11) 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; 
12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 
фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 
програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 
14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності. 
 

7.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Пром композит" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Пром композит", 

Limited liability company "Prom 

composite"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1137746585855, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7713772193.  

 

Місцезнаходження юридичної особи: 

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) 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 

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 

Російська Федерація, 127411,  

м. Москва, Дмитровське шосе, буд. 110 

(Российская Федерация, 127411,  

г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

8.  Товариство з обмеженою 1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 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 

відповідальністю Науково-виробничий 

комплекс "Радарсервіс" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

Научно-производственный комплекс 

"Радарсервис", Limited liability company 

Scientific and production complex 

"Radarservice"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1036206000665, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6229032532. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 390042, Рязанська 

обл., м. Рязань, вул. Станкозаводська, 

буд. 7Ж, літера А (Российская 

Федерация, 390042, Рязанская обл.,  

г. Рязань, ул. Станкозаводская, д. 7Ж, 

литера А). 

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) 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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 



 

12 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

9.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю науково-виробниче 

підприємство "Радар-прилад" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью научно-

производственное предприятие "Радар-

прибор", Limited liability company 

scientific and production enterprise 

"Radar-pribor"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1147746151695, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7720805210. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 111123,  

м. Москва, вул. Плеханова, буд. 6,  

корп. 30  

(Российская Федерация, 111123,  

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) 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 

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 

г. Москва, ул. Плеханова, д. 6, корп. 30). 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

10.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Модуль" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Модуль", Limited liability company 

"Modul"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

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 

1117746976819, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7731417836. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 125315,  

м. Москва, проспект Ленінградський,  

буд. 80, корп. 41, прим. I, кімната 16-19, 

поверх 2 (Российская Федерация, 

125315, г. Москва,  

проспект Ленинградский, д. 80,  

корп. 41, пом. I, комната 16-19, этаж 2). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 
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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 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

11.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Універсум спейс 

технолоджис" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Универсум спейс технолоджис", 

Limited liability company "Universe space 

technologies"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1132468043014, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2463248877. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 660055, 

Красноярський край, м. Красноярськ, 

проспект Металургів, буд. 1М, будова 4, 

офіс м3-2-01 (Российская Федерация, 

660055, Красноярский край,  

г. Красноярск, проспект Металлургов,  

д. 1М, стр. 4, офис м3-2-01). 

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) 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 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 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 

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 

посадки на території України (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

12.  Акціонерне товариство "Іжевський 

мотозавод "Аксіон-холдинг" 

(Акционерное общество "Ижевский 

мотозавод "Аксион-холдинг", Joint-stock 

company "Izhevsk motor plant "Aksion-

holding"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1021801140833, ідентифікаційний 

номер платника податків – 1826000616. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 426008, 

Удмуртська Республіка, м. Іжевськ,  

вул. Максима Горького, буд. 90 

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) 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 

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 

(Российская Федерация, 426008, 

Удмуртская Республика, г. Ижевск,  

ул. Максима Горького, д. 90). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

 

 

13.  Товариство з обмеженою 1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 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 

відповідальністю "Завод 

мікроелектронних технологій" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Завод 

микроэлектронных технологий", 

Limited liability company "Plant of 

microelectronic technologies"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1021801166166, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 1831079259. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 426008, 

Удмуртська Республіка, м. Іжевськ,  

вул. Максима Горького, буд. 90,  

корп. 26, прим. 703 (Российская 

Федерация, 426008, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Максима 

Горького, д. 90, корпус 26, пом. 703). 

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) 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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
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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 

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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

14.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Військово-

інженерний центр" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Военно-инженерный центр", Limited 

liability company "Military engineering 

center"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1075256008618, ідентифікаційний 

номер платника податків – 5256072148. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 603004, 

Нижньогородська обл., м. Нижній 

Новгород, проспект Леніна, буд. 88 

(Российская Федерация, 603004, 

Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, проспект Ленина, д. 88). 

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) 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 

десять років 



 

20 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

15.  Акціонерне товариство "Південний 

центр суднобудування і судноремонту" 

(Акционерное общество "Южный центр 

судостроения и судоремонта", Joint-

stock company "Southern shipbuilding and 

ship repair center"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

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 

основний державний реєстраційний 

номер – 1133023000109, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 3023004670. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 416111, 

Астраханська обл., м. Наріманов,  

вул. Берегова, буд. 3  

(Российская Федерация, 416111, 

Астраханская обл., г. Нариманов,  

ул. Береговая, д. 3). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 
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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 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

16.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Центр продуктової 

спеціалізації "ОСК-Двіженіє" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр продуктовой 

специализации "ОСК-Движение", 

Limited liability company "Center of 

product specialization "USC-movement"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1073017005555, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 3017053239. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 199226, м. Санкт-

Петербург, муніципальний округ 

Гавань, проїзд Галерний, буд. 3,  

літера А, прим. 75 (Российская 

Федерация, 199226, г. Санкт-Петербург, 

муниципальный округ Гавань,  

проезд Галерный, д. 3, литера А,  

помещ. 75). 

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) 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 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 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 

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 

посадки на території України (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

17.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Комплектація 

авіаційних систем захисту" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Комплектация авиационных систем 

защиты", Limited liability company 

"Assembly of Aviation Protection 

Systems"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1095018002782, ідентифікаційний 

номер платника податків – 5018136139. 

Місцезнаходження юридичної  

особи: Російська Федерація, 141080, 

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) 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 

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 

Московська обл., м. Корольов,  

вул. Ілліча, буд. 7 (Российская 

Федерация, 141080, Московская обл.,  

г. Королёв, ул. Ильича, д. 7). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

 

 

18.  Акціонерне товариство 1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 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 

"Авіамзкомплект" (Акционерное 

общество "Авиамзкомплект", Joint-stock 

company "Аviamzkomplekt"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1027739499061, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7713309531. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 117342,  

м. Москва, вул. Бутлерова, буд. 17Б, 

поверх 2, п. XI, к. 70А, офіс 8 

(Российская Федерация, 117342,  

г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б, этаж 2, 

п. XI, к. 70А, офис 8). 

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) 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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
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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 

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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

19.  Закрите акціонерне товариство "ТРВ-

авіаційні комплекси" (Закрытое 

акционерное общество "ТРВ-

авиационные комплексы", Closed joint-

stock company "ТRV-aviation 

complexes"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1137746047372, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7709921043. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 109004, г. Москва, 

вул. Олександра Солженіцина, буд. 33, 

будова 1 (Российская Федерация, 

109004, г. Москва, ул. Александра 

Солженицына, д. 33, 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) 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 

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 

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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

20.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Волгоградська 

машинобудівна компанія "ВГТЗ" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Волгоградская 

машиностроительная компания "ВГТЗ", 

Limited liability company "Volgograd 

machine-building company "VGTZ"). 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

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 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1023402461752, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 3441023695. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 400006, 

Волгоградська обл., м. Волгоград, 

площа ім. Дзержинського, буд. 1 

(Российская Федерация, 400006, 

Волгоградская обл., г. Волгоград, 

площадь им. Дзержинского, д. 1). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 
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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 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

21.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Волга-ПКМ" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Волга- ПКМ", 

Limited liability company "Volga-PKM"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1217300001599, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7329035120. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 433405, 

Ульяновська обл., сільське поселення 

Мирновське, територія Портова 

особлива економічна зона,  

пр-д Індустріальний, будівля 15,  

удова 1, прим. 1 (Российская 

Федерация, 433405, Ульяновская обл., 

сельское поселение Мирновское, 

территория Портовая особая 

экономическая зона,  

пр-д Индустриальный, здание 15, стр. 1, 

пом. 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) 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 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 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 

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 

посадки на території України (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

22.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Спецавіатехніка" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Спецавиатехника", 

Limited liability company 

"Spetsaviatechnika"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1216600016918, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6685184854. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 681000, 

Хабаровський край, м. Комсомольськ-

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) 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 

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 

на-Амурі, територія випереджального 

соціально-економічного розвитку 

Комсомольськ-Майданчик Парус 

(Российская Федерация, 681000, 

Хабаровский край, г. Комсомольск- 

на-Амуре, территория опережающего 

социально-экономического развития 

Комсомольск-Площадка Парус). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

 

 

23.  Закрите акціонерне товариство 1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 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 

Обласний науково-виробничий 

екологічний центр "Регіон-центр-

екологія" (Закрытое акционерное 

общество Областной научно-

производственный экологический центр 

"Регион-центр-экология", Сlosed joint-

stock company Regional scientific and 

production environmental center "Region-

center-ecologia"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1024001345400, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 4027010010. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 248000,  

Калузька обл., м. Калуга,  

вул. Плеханова, буд. 79 (Российская 

Федерация, 248000, Калужская обл.,  

г. Калуга, ул. Плеханова, д. 79). 

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) 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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
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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 

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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

24.  Автономна некомерційна організація 

"Інститут морського приладобудування 

і робототехніки" (Автономная 

некоммерческая организация "Институт 

морского приборостроения и 

робототехники", Аutonomous non-profit 

organization "Іnstitute of marine 

instrumentation and robotics"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1209200006366, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9200000727. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, тимчасово окупована територія 

Автономної Республіки Крим, 299053, 

м. Севастополь, вул. Університетська, 

буд. 31, прим. 2.8 (Украина, временно 

оккупированная территория 

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) 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 

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 

Автономной Республики Крым, 299053, 

г. Севастополь, ул. Университетская,  

д. 31, пом. 2.8). 

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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

25.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Наутілус" (Общество 

с ограниченной ответственностью 

"Наутилус", Limited liability company 

"Nautilus"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

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 

1027801570851, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7802006017. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 194021, м. Санкт-

Петербург, вул. Карбишева, буд. 15 

(Российская Федерация, 194021,  

г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева,  

д. 15). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 



 

36 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

26.  Автономна некомерційна організація зі 

сприяння розробці, виробництву та 

реалізації авіаційної продукції 

"Aсоціація авіаційних виробників" 

(Автономная некоммерческая 

организация по содействию разработке, 

производству и реализации 

авиационной продукции "Aссоциация 

авиационных производителей", 

Аutonomous non-profit organization for 

the promotion of the development, 

production and sale of aviation products 

"Association of aviation manufacturers"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1177700013776, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9705106637. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 115184,  

м. Москва, вул. Велика Татарська,  

буд. 35, будова 5 (Российская 

Федерация, 115184, г. Москва,  

ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 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) 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 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 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 

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 

посадки на території України (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

27.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ВР Ливарне 

Виробництво" (Общество с 

ограниченной ответственностью  

"ВР Литейное Производство", Limited 

liability company "VR Liteynoe 

Proizvodstvo"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1137746005297, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7731439205. 

Місцезнаходження юридичної  

особи: Російська Федерація, 692342, 

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) 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 

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 

Приморський край, м. Арсеньєв,  

площа Леніна, буд. 5 (Российская 

Федерация, 692342, Приморский край, 

г. Арсеньев, площадь Ленина, д. 5). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

 

 

28.  Акціонерне товариство "Державний 1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 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 

науково-дослідний інститут 

приладобудування" (Акционерное 

общество "Государственный научно-

исследовательский институт 

приборостроения", Joint-stock company 

"State scientific research institute of 

instrument making"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1117746132811, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7717693545. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 129226,  

м. Москва, проспект Миру, буд. 125 

(Российская Федерация, 129226,  

г. Москва, проспект Мира, д. 125). 

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) 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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
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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 

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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

29.  Відкрите акціонерне товариство  

"31 завод авіаційного технологічного 

обладнання" (Открытое акционерное 

общество "31 завод авиационного 

технологического оборудования",  

Оpen joint-stock company "31-st plant of 

aviation technological equipment"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1066150028955, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6150052190. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 346414, 

Ростовська обл., м. Новочеркаськ,  

вул. Макаренка, буд. 22 (Российская 

Федерация, 346414, Ростовская обл.,  

г. Новочеркасск, ул. Макаренко, д. 22). 

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) 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 

десять років 



 

41 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

30.  Акціонерне товариство 

"Красноармійський науково-дослідний 

інститут механізації" (Акционерное 

общество "Красноармейский научно-

исследовательский институт 

механизации", Joint-stock company 

"Кrasnoarmeysk research institute of 

mechanization"). Відомості згідно з 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

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 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1115038007534, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5038087144. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 141292, 

Московська обл., м. Пушкіно,  

м. Красноармійськ, проспект 

Випробувачів, буд. 8 (Российская 

Федерация, 141292, Московская обл.,  

г. Пушкино, г. Красноармейск,  

проспект Испытателей, д. 8). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 
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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 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

31.  Акціонерне товариство "Алексинський 

дослідний механічний завод" 

(Акционерное общество "Алексинский 

опытный механический завод", Joint-

stock company "Аleksinsky experimental 

mechanical plant"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1127154040122, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7111504768. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 301365,  

Тульська обл., Алексинський р-н,  

м. Алексин, вул. Металістів, буд. 10 

(Российская Федерация, 301365, 

Тульская обл., Алексинский р-н,  

г. Алексин, ул. Металлистов, д. 10). 

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) 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 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 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 

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 

посадки на території України (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

32.  Акціонерне товариство "Науково-

виробниче підприємство "Дельта" 

(Акционерное общество "Научно-

производственное предприятие 

"Дельта", Joint-stock company "Scientific 

and production enterprise "Delta"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1127747075895, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7743867685. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 127299,  

м. Москва, вул. Клари Цеткін, буд. 18,  

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) 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 

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 

к. 2, прим. 10В (Российская Федерация, 

127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин,  

д. 18, к. 2, помещ. 10В). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

 

 

33.  Акціонерне товариство 1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 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 

"Новосибірський завод штучного 

волокна" (Акционерное общество 

"Новосибирский завод искусственного 

волокна", Joint-stock company 

"Novosibirsk plant of artificial fiber"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1115483001567, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5446013327. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 633208, 

Новосибірська обл., м. Іскітим, 

Південний мікрорайон, буд. 101 

(Российская Федерация, 633208, 

Новосибирская обл., г. Искитим, 

Южный микрорайон, д. 101). 

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) 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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
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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 

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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

34.  Акціонерне товариство "Сигнал" 

(Акционерное общество "Сигнал", Joint-

stock company "Signal"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1117449005310, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7449105883. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 454139, 

Челябінська обл., м. Челябінськ,  

вул. Новоросійська, буд. 2 (Российская 

Федерация, 454139, Челябинская обл.,  

г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 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) 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 

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 

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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

35.  Акціонерне товариство "Хеліверт" 

(Акционерное общество "Хеливерт", 

Joint-stock company "Helivert"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1095027009758, 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

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 – 5027152955. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 140070, 

Московська обл., м. Люберці, робітниче 

селище Томіліно, вул. Гаршина,  

буд. 26/3 (Российская Федерация, 

140070, Московская обл., г. Люберцы, 

рабочий посёлок Томилино,  

ул. Гаршина, д. 26/3). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 
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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 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

36.  Акціонерне товариство  

"Дубненський машинобудівний завод" 

імені М.П. Федорова" (Акционерное 

общество "Дубненский 

машиностроительный завод"  

имени Н.П. Фёдорова", Joint-stock 

company "Dubnensk machine-building 

plant" named after N.P. Fedorov"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1045002200616, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5010030050. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 141983, 

Московська обл., м. Дубна,  

вул. Жуковського, буд. 2, будова 1 

(Российская Федерация, 141983, 

Московская обл., г. Дубна,  

ул. Жуковского, 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) 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 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 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 

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 

посадки на території України (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

37.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Рибінська верф" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Рыбинская верфь", 

Limited liability company "Rybinsk 

Shipyard"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1187627030766, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7610128727. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 152978, 

Ярославська обл., Рибінський р-н, 

селище Судоверф, вул. Суднобудівна, 

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) 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 

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 

будівля 1А (Российская Федерация, 

152978, Ярославская обл.,  

Рыбинский р-н, посёлок Судоверфь,  

ул. Судостроительная, здание 1А). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

 

 

38.  Акціонерне товариство "360 авіаційний 1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 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 

ремонтний завод" (Акционерное 

общество "360 авиационный ремонтный 

завод", Joint-stock company "360 aircraft 

repair plant"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1076229003124, ідентифікаційний 

номер платника податків – 6229059220. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 390015,  

Рязанська обл., м. Рязань,  

вул. Забайкальська, буд. 13В 

(Российская Федерация, 390015, 

Рязанская обл., г. Рязань,  

ул. Забайкальская, д. 13В). 

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) 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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
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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 

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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

39.  Відкрите акціонерне товариство  

"20 авіаційний ремонтний завод" 

(Открытое акционерное общество  

"20 авиационный ремонтный завод", 

Open joint-stock company "20 aviation 

repair plant"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1079847022496, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7820309254. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 196603, м. Санкт-

Петербург, м. Пушкін, Гатчинське 

шосе, буд. 11 (Российская Федерация, 

196603, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, 

Гатчинское шоссе, д. 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) 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 

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 

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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

40.  Акціонерне товариство "Московський 

завод електромеханізмів" (Акционерное 

общество "Московский завод 

электромеханизмов", Joint-stock 

company "Moscow plant of 

electromechanisms"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

десять років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

основний державний реєстраційний 

номер – 1027739124302, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7719130844. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 111024,  

м. Москва, проїзд Ентузіастів, буд. 15, 

корп. 1, поверх 3 (Российская 

Федерация, 111024, г. Москва,  

проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 1,  

этаж 3). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 
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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 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

41.  Акціонерне товариство "Науково-

дослідний інститут 

парашутобудування" (Акционерное 

общество "Научно-исследовательский 

институт парашютостроения", Joint-

stock company "Scientific research 

institute of parachute construction"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1137746157394, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7718922861. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 107241,  

м. Москва, вул. Іркутська, буд. 2,  

корп. 1 (Российская Федерация, 107241, 

г. Москва, ул. Иркутская, д. 2, корп. 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) 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 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 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 

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 

посадки на території України (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 
 

42.  Акціонерне товариство "Авіаагрегат" 
(Акционерное общество "Авиаагрегат", 
Joint-stock company "Aviaagregat"). 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації: основний державний 
реєстраційний номер – 1026301708575, 
ідентифікаційний номер платника 
податків – 6319031396. 
Місцезнаходження юридичної особи: 
Російська Федерація, 443009,  
Самарська обл., м. Самара, Заводське 
шосе, буд. 55 (Российская Федерация, 
443009, Самарская обл., г. Самара, 
Заводское шоссе, д. 55). 

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) 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 

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 

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 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 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 (повна заборона); 
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 
(повна заборона); 
11) 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; 
12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 
фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 
програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 
14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності. 
 

43.  Акціонерне товариство "Дослідне 

конструкторське бюро "Кристал" 

(Акционерное общество "Опытное 

конструкторское бюро "Кристалл", 

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 

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 

Joint-stock company "Experimental design 

bureau "Cristal"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1027739249009, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7720015691. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 111024,  

м. Москва, Ентузіастів проїзд, буд. 15, 

корп. 67 (Российская Федерация, 

111024, г. Москва, Энтузиастов проезд, 

д. 15, корп. 67). 

здійсненню права розпорядження ними; 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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 
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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 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

44.  Акціонерне товариство "Польот" 

Івановський парашутний завод 

(Акционерное общество "Полёт" 

Ивановский парашютный завод, Joint-

stock company "Polet" Ivanovsky 

parachute plant). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1023700537970, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 3731001750. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 153011,  

Івановська обл., м. Іваново,  

вул. Паризької Комуни, буд. 86 

(Российская Федерация, 153011, 

Ивановская обл., г. Иваново,  

ул. Парижской Коммуны, д. 86). 

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) 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 публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

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 

згідно з 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

45.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "КТЗ" (Общество с 

ограниченной ответственностью "КТЗ", 

Limited liability company "KTZ"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1187746836716, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7714432344. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

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) 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 

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 

Російська Федерація, 119048,  

м. Москва, вул. Усачова, буд. 33,  

будова 1, поверх 5, прим. 1, кімната 26 

(Российская Федерация, 119048,  

г. Москва, ул. Усачёва, д. 33, стр. 1, 

этаж 5, пом. 1, комната 26). 

(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 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 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 (повна заборона); 
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 
(повна заборона); 
11) 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; 
12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 
фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 
програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 
14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності. 

46.  Відкрите акціонерне товариство 1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 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 

"Машинобудівний завод "Арсенал" 

(Открытое акционерное общество 

"Машиностроительный завод 

"Арсенал", Open joint-stock company 

"Machine-building plant "Arsenal"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1027802490540, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7804040302. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 195009, м. Санкт-

Петербург, вул. Комсомолу, буд. 1-3 

(Российская Федерация, 195009,  

г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола,  

д. 1-3). 

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) 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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
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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 

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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

47.  Акціонерне товариство 

"Ремвооруженіє" (Акционерное 

общество "Ремвооружение", Joint-stock 

company "Remvooruzhenie"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1097746264263, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7704726257. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 119160,  

м. Москва, Фрунзенська набережна, 

буд. 22, корп. 2 (Российская Федерация, 

119160, г. Москва, Фрунзенская 

набережная, д. 22, корп. 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) 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 

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 

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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

48.  Акціонерне товариство "6 арсенал" 

(Акционерное общество "6 арсенал", 

Joint-stock company "6 arsenal"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1097627002428, 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

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 – 7621008421. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 152290, 

Ярославська обл., Некрасовський р-н, 

робітниче селище Бурмакіно 

(Российская Федерация, 152290, 

Ярославская обл., Некрасовский р-н, 

робочий посёлок Бурмакино). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 
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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 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

49.  Акціонерне товариство "195 ремонтний 

завод ракетно-артилерійського 

озброєння" (Акционерное общество 

"195 ремонтный завод ракетно-

артиллерийского вооружения", Joint-

stock company "195 repair plant of rocket 

and artillery weapons"). Відомості згідно 

з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1095110000292, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5110002377. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 184635, 

Мурманська обл., м. Мурманськ,  

р-н Росляково (Российская Федерация, 

184635, Мурманская обл., г. Мурманск, 

р-н Росляково). 

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) 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 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 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 

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 

посадки на території України (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

50.  Акціонерне товариство "780 ремонтний 

завод технічних засобів 

кораблеводіння" (Акционерное 

общество "780 ремонтный завод 

технических средств кораблевождения", 

Joint-stock company "780 repair plant of 

technical means of navigation"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1097847180639, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7819310946. 

Місцезнаходження юридичної  

особи: Російська Федерація, 198412,  

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) 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 

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 

м. Санкт-Петербург, м. Ломоносов,  

вул. Костильова, буд. 15, літера А 

(Российская Федерация, 198412,  

г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,  

ул. Костылева, д. 15, литера А). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

 

 

51.  Акціонерне товариство "Спеціальна 1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 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 

виробничо-технічна база "Звьоздочка" 

(Акционерное общество "Специальная 

производственно-техническая база 

"Звездочка", Joint-stock company 

"Special production and technical base 

"Zvezdochka"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1035100130394, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5116060209. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 184650, 

Мурманська обл., м. Полярний,  

вул. Комсомольська, буд. 2/7 

(Российская Федерация, 184650, 

Мурманская обл., г. Полярный,  

ул. Комсомольская, д. 2/7). 

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) 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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
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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 

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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

52.  Акціонерне товариство 

"Златоустівський машинобудівний 

завод" (Акционерное общество 

"Златоустовский машиностроительный 

завод", Joint-stock company "Zlatoust 

machine-building plant"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1097404000594, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7404052938. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 456227, 

Челябінська обл., м. Златоуст, Парковий 

проїзд, буд. 1 (Российская Федерация, 

456227, Челябинская обл., г. Златоуст, 

Парковый проезд, д. 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) 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 

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 

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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

53.  Акціонерне товариство "Главкосмос" 

(Акционерное общество "Главкосмос", 

Joint-stock company "Glavkosmos"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1127746090988, 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

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 – 7707769361. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 129110,  

м. Москва, вул. Гіляровського, буд. 39, 

будова 3, поверх/приміщ./кімн. 11/I/7 

(Российская Федерация, 129110,  

г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39,  

стр. 3, этаж/помещ./ком. 11/I/7). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

 

 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 



 

75 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

54.  Федеральне державне унітарне 

підприємство "Завод імені Морозова" 

(Федеральное государственное 

унитарное предприятие "Завод имени 

Морозова", Federal state unitary 

enterprise "Plant named after Morozov"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1034700561895, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 4703009607. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 188679, 

Ленінградська обл., Всеволозький р-н, 

міське селище імені Морозова,  

вул. Чекалова, буд. 3 (Российская 

Федерация, 188679, Ленинградская обл., 

Всеволожский р-н, городской посёлок 

имени Морозова, ул. Чекалова, д. 3). 

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) 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 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 Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

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 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

55.  Акціонерне товариство "Спецтехніка" 

(Акционерное общество "Спецтехника", 

Joint-stock company "Spetstekhnika"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1096908000760, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6907010883. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 171090,  

Тверська обл., селище міського  

типу Озерний (Российская Федерация, 

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) 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 

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 

171090, Тверская обл., посёлок 

городского типа Озёрный). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

56.  Акціонерне товариство "60 арсенал" 1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 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 

(Акционерное общество "60 арсенал", 

Joint-stock company "60 arsenal"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1104029000294, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 4029042561. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 248032,  

Калузька обл., м. Калуга,  

вул. Гвардійська, буд. 21 (Российская 

Федерация, 248032, Калужская обл.,  

г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 21). 

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) 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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
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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 

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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

57.  Акціонерне товариство "163 

бронетанковий ремонтний завод" 

(Акционерное общество "163 

бронетанковый ремонтный завод", Joint-

stock company "163 armored repair 

plant"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1092340000356, ідентифікаційний 

номер платника податків – 2340020470. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 352030, 

Краснодарський край, станиця 

Кущівська, площа Танкістів, буд. 1 

(Российская Федерация, 352030, 

Краснодарский край, станица 

Кущевская, площадь Танкистов, д. 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) 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 

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 

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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

58.  Акціонерне товариство "103 

бронетанковий ремонтний завод" 

(Акционерное общество "103 

бронетанковый ремонтный завод",  

Joint-stock company "103 armored repair 

plant"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

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 

державний реєстраційний номер – 

1097524000640, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7524015624. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 672530, 

Забайкальський край, Читинський р-н, 

селище міського типу Атаманівка,  

вул. Заводська, буд. 1 (Российская 

Федерация, 672530, Забайкальский 

край, Читинский р-н,  

посёлок городского типа Атамановка, 

ул. Заводская, д. 1). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 
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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 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

59.  Акціонерне товариство "Північно-

східний ремонтний центр" 

(Акционерное общество "Cеверо-

восточный ремонтный центр", Joint-

stock company "North-eastern repair 

center"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1084141000492, ідентифікаційний 

номер платника податків – 4102009338. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 684090, 

Камчатський край, м. Вілючинськ,  

вул. Владивостоцька, буд. 1 (Российская 

Федерация, 684090, Камчатский край,  

г. Вилючинск, ул. Владивостокская,  

д. 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) 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 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 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 

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 

посадки на території України (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

60.  Акціонерне товариство  

"30 судноремонтний завод" 

(Акционерное общество  

"30 судоремонтный завод",  

Joint-stock company "30 ship repair 

plant"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1102503001083, ідентифікаційний 

номер платника податків – 2512304968. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 692890, 

Приморський край, м. Фокіно,  

селище Дунай, вул. Судноремонтна, 

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) 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 

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 

буд. 23 (Российская Федерация, 692890, 

Приморский край, г. Фокино,  

посёлок Дунай, ул. Судоремонтная,  

д. 23). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

 

 

61.  Акціонерне товариство  1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 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 

"179 судноремонтний завод" 

(Акционерное общество  

"179 судоремонтный завод", Joint-stock 

company "179 ship repair plant"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1082722011680, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2725078713. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 680018, 

Хабаровський край, м. Хабаровськ,  

вул. Портова, буд. 1 (Российская 

Федерация, 680018, Хабаровский край, 

г. Хабаровск, ул. Портовая, д. 1). 

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) 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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
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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 

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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

62.  Акціонерне товариство  

"82 судноремонтний завод" 

(Акционерное общество  

"82 судоремонтный завод", Joint-stock 

company "82 ship repair plant"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1105110000291, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5110002842. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 184635, 

Мурманська обл., м. Мурманськ, 

житловий район Росляково (Российская 

Федерация, 184635, Мурманская обл.,  

г. Мурманск, жилой район Росляково). 

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) 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 

десять років 



 

87 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

63.  Акціонерне товариство "Восточна вєрф" 

(Акционерное общество "Восточная 

верфь", Joint-stock company 

"Vostochnaya verf"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1022501797064, 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

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 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2537009643. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 690017, 

Приморський край, м. Владивосток,  

вул. Героїв Тихоокеанців, буд. 1 

(Российская Федерация, 690017, 

Приморский край, г. Владивосток,  

ул. Героев Тихоокеанцев, д. 1). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

 

 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 



 

89 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

64.  Акціонерне товариство "Автомобільний 

завод "Урал" (Акционерное общество 

"Автомобильный завод "Урал", Joint-

stock company "Automobile plant "Ural"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1027400870826, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7415029289. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 456304, 

Челябінська обл., м. Міас,  

проспект Автозаводців, буд. 1 

(Российская Федерация, 456304, 

Челябинская обл., г. Миасс,  

проспект Автозаводцев, д. 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) 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 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 Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

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 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

65.  Акціонерне товариство "Науково-

виробниче об'єднання "Прібор"  

імені С.С. Голембіовського" 

(Акционерное общество "Научно-

производственное объединение 

"Прибор" имени С.С. Голембиовского", 

Joint-stock company "Scientific and 

production association "Pribor" named 

after S.S. Golembiovsky"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1127746541427, 

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) 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 

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 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7726700943. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 117587,  

м. Москва, вул. Кіровоградська,  

буд. 1 (Российская Федерация, 117587, 

г. Москва, ул. Кировоградская, д. 1). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

66.  Закрите акціонерне товариство 1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 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 

"Корпорація "Защіта" (Закрытое 

акционерное общество "Корпорация 

"Защита", Closed joint-stock company 

"Corporation "Zashchita"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1037739703836, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7701110653. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 127083,  

м. Москва, Петровсько-Разумовський 

проїзд, буд. 13, будова 3 (Российская 

Федерация, 127083, г. Москва, 

Петровско-Разумовский проезд, д. 13, 

стр. 3). 

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) 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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
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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 

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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

67.  Паравар Парс Компані (Paravar Pars 

Company). Відомості згідно з даними 

Торговельного реєстру Ісламської 

Республіки Іран: реєстраційний номер 

компанії – 10101373495. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Ісламська Республіка Іран, м. Тегеран 

(13 km of Shahid Babaei Highway,  

after Imam Hossein University, Next  

to Telo Road, Tehran, Iran). 

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) 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 

десять років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 
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Строк 

застосування 

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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

68.  Дизайн енд Меньюфекчурінг оф 

Ейркрафт інжинз (Design and 

Manufacturing of Aircraft Engines 

(DAMA)). Відомості згідно з даними 

Торговельного реєстру Ісламської 

Республіки Іран: реєстраційний номер 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

десять років 
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№ 
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Строк 

застосування 

компанії – 14005160213. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Ісламська Республіка Іран, м. Тегеран 

(Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, 

Tehran, Iran). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 
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фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

69.  Бахарестан Кіш Компані (Baharestan 

Kish Company). Відомості згідно з 

даними Торговельного реєстру 

Ісламської Республіки Іран: 

реєстраційний номер компанії – 

10861531217, ідентифікаційний номер 

платника податків – 411146547979. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Ісламська Республіка Іран, м. Тегеран 

(Sheikh Fazlollah Highway, Teimuri Blvd, 

before Sharif University Metro Station, 

Yas Building, Number 116, Fifth Floor, 

Unit 17, Tehran, Iran). 

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) 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 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 Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

десять років 
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військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

70.  Сафіран Ейрпорт Сервісіз (Safiran 

Airport Services). Місцезнаходження 

юридичної особи: Ісламська Республіка 

Іран, м. Тегеран (No 36 Esfandyar 

Boulevard, Valie-Asr Avenue, Tehran 

19686 53953, Iran). 

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) 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 

десять років 
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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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

71.  Кімія Парт Сіван Компані (Kimia Part 1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та десять років 
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Sivan Company). Відомості згідно з 

даними Торговельного реєстру 

Ісламської Республіки Іран: 

реєстраційний номер компанії – 

10320661315. Місцезнаходження 

юридичної особи: Ісламська Республіка 

Іран, м. Ісфаган (47779 1st Street,  

6th Side Street, No. 81, Jey Industrial Park, 

Isfahan 8376100000, Iran). 

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) 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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  
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Строк 

застосування 

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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

72.  Одже Парваз Мадо Нафар Компані  

(Oje Parvaz Mado Nafar Company). 

Відомості згідно з даними 

Торговельного реєстру Ісламської 

Республіки Іран: реєстраційний номер – 

10590042155. Місцезнаходження 

юридичної особи: Ісламська Республіка 

Іран, м. Кум  

(No. 1106, 11 Hemmat Corner, Hemmat 

Square, Hemmat Boulevard, Shokuhieh 

Industrial Town, Qom, Qom Province 

3718116354, Iran). 

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) 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 

десять років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 
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Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 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 (повна заборона); 
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 
(повна заборона); 
11) 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; 
12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 
фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 
програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 
14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності. 
 

73.  Іран Ейркрафт Меньюфекчурінг 
Індастріал Компані (HESA)  
(Iran Aircraft Manufacturing Industrial 
Company (HESA)). Місцезнаходження 
юридичної особи: Ісламська Республіка 
Іран, м. Ісфаган (28 km. Esfahan Tehran 
Freeway, ShahinShahr, Esfahan, Tehran, 
Iran). 

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) 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; 

десять років 
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№ 
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Строк 

застосування 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

 

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

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

74.  Іран Евіейшн Індастріз Організейшн 

(IAIO) (Iran Aviation Industries 

Organization (IAIO)). Місцезнаходження 

юридичної особи: Ісламська Республіка 

Іран, м. Тегеран (Ave. Sepahbod Gharani 

P.O. Box 15815/1775, Tehran, Iran). 

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) 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 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 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 

десять років 
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посадки на території України (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

75.  Шахeд Евіейшн Індастріз Компані 

(Shahed Aviation Industries Company). 

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) 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 

десять років 
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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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

 

 

76.  Іран Ейркрафт Індастріз Компані (Iran 1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 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 

Aircraft Industries Company). 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Ісламська Республіка Іран, м. Тегеран 

(Km 3 Karaj Special Road, Ekbatan City, 

Azadi Square, Tehran, Iran; PO Box 

14155-1449, Iran). 

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) 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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

77.  Шаріфський технологічний університет 

(Sharif University of Technology). 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Ісламська Республіка Іран, м. Тегеран 

(Tehran, Azadi Street, Sharif University of 

Technology, Iran). 

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) 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 

десять років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

78.  Кудс Евіейшн Індастрі Компані (Qods 

Aviation Industry Company). Відомості 

згідно з даними Торговельного реєстру 

Ісламської Республіки Іран: 

реєстраційний номер компанії – 

14005441856. Місцезнаходження 

юридичної особи: Ісламська Республіка 

Іран, м. Тегеран (Unit 207, Tarajit 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

десять років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Maydane Taymori (or Teimori) Square, 

Basiri Building, Tarasht, Tehran, Iran). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

79.  Акціонерне товариство "Концерн 

повітряно-космічної оборони "Алмаз-

Антей" (Акционерное общество 

"Концерн воздушно-космической 

обороны "Алмаз-Антей", Joint-stock 

society "Aerospace defence concern 

"Almaz-Antey"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1027739001993, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7731084175. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 121471,  

м. Москва, вул. Верейська, буд. 41 

(Российская Федерация, 121471,  

г. Москва, ул. Верейская, д. 41). 

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) 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 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 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 

десять років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  
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Строк 

застосування 

посадки на території України (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

80.  Акціонерне товарство "Євпаторійський 

авіаційний ремонтний завод" 

(Акционерное общество 

"Евпаторийский авиационный 

ремонтный завод", Joint-stock company 

"Yevpatoria aircraft repair plant"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1219100020237, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9110029538. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, тимчасово окупована  

територія Автономної Республіки Крим, 

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) 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 

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 

м. Євпаторія, вул. 5-те Містечко,  

будівля 20-Б (Украина, временно 

оккупированная территория 

Автономной Республики Крым,  

г. Евпатория, ул. 5-й Городок,  

здание 20-Б). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

 

 

81.  Товариство з обмеженою 1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 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 

відповідальністю "Спеціальний 

технологічний центр" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Специальный технологический центр", 

Limited liability company "Special 

technology center"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1037804018614, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7802170553. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 195220, м. Санкт-

Петербург, вул. Гжатська, буд. 21,  

літер Б, офіс 53 (Российская Федерация, 

195220, г. Санкт-Петербург,  

ул. Гжатская, д. 21, литер Б, оф. 53). 

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) 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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
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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 

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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

82.  Акціонерне товариство "Брянський 

автомобільний завод" (Акционерное 

общество "Брянский автомобильный 

завод", Joint-stock company "Bryansk 

automobile plant"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1083254005141, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 3255502838. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 241035,  

Брянська обл., м. Брянськ,  

вул. Сталелітейна, буд. 1 (Российская 

Федерация, 241035, Брянская обл.,  

г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 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) 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 

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 

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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

83.  Акціонерне товариство "123 авіаційний 

ремонтний завод" (Акционерное 

общество "123 авиационный ремонтный 

завод", Joint-stock company "123 aircraft 

repair plant"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

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 

1065332010809, ідентифікаційний 

номер платника податків – 5322010620. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 175201, 

Новгородська обл., Старорусський р-н, 

м. Стара Русса, мкр. Городок 

(Российская Федерация, 175201, 

Новгородская обл, Старорусский р-н,  

г. Старая Русса, мкр. Городок). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 
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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 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

84.  Акціонерне товариство "Астейс" 

(Акционерное общество "Астейс", Joint-

stock company "Asteis"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1071650002874, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 1650153253. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 423800, 

Республіка Татарстан, м. Набережні 

Челни, проїзд Резервний, буд. 28 

(Российская Федерация, 423800, 

Республика Татарстан, г. Набережные 

Челны, проезд Резервный, д. 28). 

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) 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 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 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 

десять років 



 

118 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

посадки на території України (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

85.  Акціонерне товариство "144 

бронетанковий ремонтний завод" 

(Акционерное общество "144 

бронетанковый ремонтный завод", Joint-

stock company "144 armored repair 

plant"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1096674009332, ідентифікаційний 

номер платника податків – 6674331056. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 620024, 

Свердловська обл., м. Єкатеринбург, 

вул. Сімська, буд. 2 (Российская 

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) 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 

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 

Федерация, 620024, Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул. Симская, дом. 2). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

 

 

86.  Акціонерне товариство  1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та десять років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

"81 бронетанковий ремонтний завод" 

(Акционерное общество  

"81 бронетанковый ремонтный завод", 

Joint-stock company "81 armored repair 

plant"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1092302000922, ідентифікаційний 

номер платника податків – 2302060955. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 352919, 

Краснодарський край, м. Армавір,  

пров. Пугачова, буд. 7 (Российская 

Федерация, 352919, Краснодарский 

край, г. Армавир, пер. Пугачева, д. 7). 

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) 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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
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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 

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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

87.  Відкрите акціонерне товариство  

"322 авіаційний ремонтний завод" 

(Открытое акционерное общество  

"322 авиационный ремонтный завод", 

Open joint-stock company "322 aircraft 

repair plant"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1072511004884, ідентифікаційний 

номер платника податків – 2511055959. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 692557, 

Приморський край, м. Уссурійськ,  

с. Воздвиженка, вул. Жуковського,  

буд. 5 (Российская Федерация, 692557, 

Приморский край, г. Уссурийск,  

с. Воздвиженка, ул. Жуковского, 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) 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 

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 

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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

88.  Федеральне казенне підприємство 

"Пермський пороховий завод" 

(Федеральное казенное предприятие 

"Пермский пороховой завод", Federal 

state enterprise "Perm gunpowder plant"). 

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; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

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 – 1025901604156, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5908006119. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 614042, 

Пермський край, м. Перм,  

вул. Гальперіна, буд. 11 (Российская 

Федерация, 614042, Пермский край,  

г. Пермь, ул. Гальперина, д. 11). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 
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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 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

89.  Акціонерне товариство "Муромський 

приладобудівний завод" (Акционерное 

общество "Муромский 

приборостроительный завод", Joint-

stock company "Murom instrument-

making plant"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1113334001879, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 3334017070. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 602205, 

Владимирська обл., м. Муром,  

вул. 30 років Перемоги, буд. 1А 

(Российская Федерация, 602205, 

Владимирская обл., г. Муром,  

ул. 30 лет Победы, д. 1А ). 

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) 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 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 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 

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 

посадки на території України (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

90.  Акціонерне товариство "Завод 

"Універсалмаш" (Акционерное 

общество "Завод "Универсалмаш", 

Joint-stock company "Plant 

"Universalmash"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1027802714422, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7805060220. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 198097, м. Санкт-

Петербург, проспект Стачек, буд. 47, 

літера Ц, прим. 6-Н, кабінет 2/1 

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) 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 

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 

(Российская Федерация, 198097,  

г. Санкт-Петербург, проспект Стачек,  

д. 47, литера Ц, пом. 6-Н, кабинет 2/1). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

 

 

91.  Акціонерне товариство "Авіаційно- 1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 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 

космічне науково-дослідне 

випробувальне виробниче об'єднання" 

(Акционерное общество "Авиационно-

космическое научно-исследовательское 

испытательное производственное 

объединение", Joint-stock company 

"Aerospace research and testing production 

association"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

5167746285944, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7714956274. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 127287,  

м. Москва, вул. 1-ша Хуторська,  

буд. 8А (Российская Федерация,  

127287, г. Москва, ул. 1-я Хуторская,  

д. 8А ). 

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) 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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
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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 

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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

92.  Акціонерне товариство "Науково-

виробничий комплекс Пеленгатор" 

(Акционерное общество "Научно-

производственный комплекс 

Пеленгатор", Joint-stock company 

"Research and production complex 

Pelengator"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1147847078961, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7804527706. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 198095, м. Санкт-

Петербург, вул. Івана Черних,  

буд. 31-33, літер В, прим. № 1 

(Российская Федерация, 198095,  

г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, 

д. 31-33, литер В, пом. № 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) 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 

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 

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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

93.  Акціонерне товариство "Об'єднаний 

базовий сервісний центр 

"Оборонпромсервіс" (Акционерное 

общество "Объединенный базовый 

сервисный центр "Оборонпромсервис", 

Joint-stock company "United basic service 

center "Oboronpromservis"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

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 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1047796676971, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7731512906. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 121357,  

м. Москва, вул. Верейська, буд. 29А, 

будова 4 (Российская Федерация, 

121357, г. Москва, ул. Верейская,  

д. 29А, стр. 4). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 
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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 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

94.  Акціонерне товариство "Чебоксарський 

завод "Металіст" (Акционерное 

общество "Чебоксарский завод 

"Металлист", Joint-stock company 

"Cheboksary plant "Metallist"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1022101269662, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2129009042. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 428038, Чуваська 

Республіка – Чувашія, м. Чебоксари, 

вул. Гражданська, буд. 77 (Российская 

Федерация, 428038, Чувашская 

Республика – Чувашия, г. Чебоксары, 

ул. Гражданская, д. 77). 

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) 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 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 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 

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 

посадки на території України (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

95.  Акціонерне товариство "Електронна 

компанія "Елкус" (Акционерное 

общество "Электронная компания 

"Элкус", Joint-stock company" Electronic 

company "Elkus"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1027804181965, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7806002060. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 196128, м. Санкт-

Петербург, вул. Благодатна, буд. 10, 

будівля 1, офіс 424 (Российская 

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) 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 

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 

Федерация, 196128, г. Санкт-Петербург, 

ул. Благодатная, д. 10, стр. 1, офис 424). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

 

 

96.  Акціонерне товариство "Русавіаінтер" 1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 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 

(Акционерное общество 

"Русавиаинтер", Joint-stock company 

"Rusaviainter"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1033600154103, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 3663047440. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 394004, 

Воронезька обл., м. Воронеж,  

вул. Ленінградська, буд. 31В 

(Российская Федерация, 394004, 

Воронежская обл., г. Воронеж,  

ул. Ленинградская, д. 31В). 

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) 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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
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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 

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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

97.  Закрите акціонерне товариство 

"Науково-виробниче об'єднання 

"Восток" (Закрытое акционерное 

общество "Научно-производственное 

объединение "Восток", Closed joint-

stock company "Scientific and production 

association "Vostok"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1093850010980, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 3812122262. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 664075,  

Іркутська обл., м. Іркутськ,  

вул. Байкальська, буд. 239 (Российская 

Федерация, 664075, Иркутская обл.,  

г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 239). 

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) 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 

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 

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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

98.  Закрите акціонерне товариство "Урал-

Сервіс" (Закрытое акционерное 

общество "Урал – Сервис", Closed joint-

stock company "Ural-Service"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1021800993455, 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

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 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 1827004236. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 427960, 

Удмуртська Республіка, м. Сарапул, 

вул. Радянська, буд. 5 (Российская 

Федерация, 427960, Удмуртская 

Республика, г. Сарапул, ул. Советская, 

д. 5). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 
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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 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

99.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Зора" (Общество с 

ограниченной ответственностью "Зора", 

Limited liability company "Zora"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1032501275157, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2536002814. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 690001, 

Приморський край, м. Владивосток,  

вул. Свєтланська, буд. 83, пов. 4, 

кабінет 17 (Российская Федерация, 

690001, Приморский край,  

г. Владивосток, ул. Светланская, д. 83, 

эт. 4, кабинет 17). 

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) 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 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 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 

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 

посадки на території України (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

100.  Акціонерне товариство "Симбірський 

патронний завод" (Акционерное 

общество "Симбирский патронный 

завод", Joint-stock company "Simbirsk 

cartridge works"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1127328004055, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7328070354. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 432007, 

Ульяновська обл., м. Ульяновськ,  

вул. Шоферів, буд. 1 (Российская 

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) 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 

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 

Федерация, 432007, Ульяновская обл.,  

г. Ульяновск, ул. Шоферов, д. 1). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

 

 

101.  Товариство з обмеженою 1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 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 

відповідальністю "Дроболиварний та 

патронний завод "Феттер" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Дроболитейный и патронный завод 

"Феттеръ", Limited liability company 

"Shot and cartridge plant "Fetter”). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1047796721169, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7704532526. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 142181, 

Московська обл., м. Подільськ,  

мкр. Климовськ, вул. Заводська, буд. 2, 

корп. 8 (Российская Федерация, 142181, 

Московская обл., г. Подольск,  

мкр. Климовск, ул. Заводская, д. 2,  

корп. 8). 

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) 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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
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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 

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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

102.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Науково-виробнича 

фірма "Азот" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Научно-производственная фирма 

"Азот", Limited liability company 

"Scientific and production firm "Azot"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1025005330008, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5042007769. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 141321, 

Московська обл., м.Сергіїв Посад,  

м. Краснозаводськ, пл. Рдултовського, 

буд. 1, будівля майстерні, прим. 34 

(Российская Федерация, 141321, 

Московская обл., г. Сергиев Посад,  

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) 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 

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 

г. Краснозаводск, пл. Рдултовского,  

д. 1, здание мастерской, пом. 34). 

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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

103.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Науково-виробнича 

фірма "СВК" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Научно-

производственная фирма "СВК", 

Limited liability company "Scientific and 

production firm "SVK"). Відомості згідно 

з Єдиним державним реєстром 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

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 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1025005329910, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5042067101. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 141321, 

Московська обл., Сергієво-Посадський 

р-н, м. Краснозаводськ,  

пл. Рдултовського, буд. 1,  

будівля майстерні, прим. 2  

(Российская Федерация, 141321, 

Московская обл.,  

Сергиево-Посадский р-н,  

г. Краснозаводск, пл. Рдултовского,  

д. 1, здание мастерской, пом. 2). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 
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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 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

104.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Нові збройні 

технології" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Новые оружейные 

технологии", Limited liability company 

"New weapons technologies"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1025003517824, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5029056686. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 141313, 

Московська обл., м. Сергіїв Посад,  

вул. Академіка Силіна, буд. 7/1 

(Российская Федерация, 141313, 

Московская обл., г. Сергиев Посад,  

ул. Академика Силина, д. 7/1). 

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) 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 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 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 

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 

посадки на території України (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

105.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "СКМ Індустрія" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "СКМ Индустрия", 

Limited liability company "SKM 

Industry"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1035006462809, ідентифікаційний 

номер платника податків – 5032072575. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 143080, 

Московська обл., м. Одинцово,  

тер. Спортінг Клуб Москва, буд. 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) 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 

десять років 



 

147 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

будова 8 (Российская Федерация, 

143080, Московская обл., г. Одинцово, 

тер. Спортинг Клуб Москва, д. 1, стр. 8). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

 

 

106.  Акціонерне товариство "Магнум-К" 1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 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 

(Акционерное общество "Магнум-К", 

Joint-stock company "Magnum-K"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1025002691449, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5021012221. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 142181, 

Московська обл., м. Подільськ,  

мкрн. Климовськ, вул. Заводська, буд. 2 

(Российская Федерация, 142181, 

Московская обл., г. Подольск,  

мкр. Климовск, ул. Заводская, д. 2). 

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) 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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
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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 

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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

107.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Конструкторське 

бюро інтегрованих систем" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Конструкторское бюро 

интегрированных систем", Limited 

liability company "Design bureau of 

integrated systems"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1037703022158, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7703371192. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 249100,  

Калузька обл., Таруський р-н,  

м. Таруса, вул. Леніна, буд. 61 

(Российская Федерация, 249100, 

Калужская обл., Тарусский район,  

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) 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 

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 

г. Таруса, ул. Ленина, д. 61). 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

108.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Російська збройна 

компанія" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Русская оружейная 

компания", Limited liability company 

"Russian arms company"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

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 

основний державний реєстраційний 

номер – 1095018003695, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5018136932. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 249100,  

Калузька обл., Таруський район,  

м. Таруса, вул. Жовтнева, буд. 2/1,  

офіс 201 (Российская Федерация, 

249100, Калужская обл.,  

Тарусский район, г. Таруса,  

ул. Октябрьская, д. 2/1, офис 201). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 
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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 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

109.  Акціонерне товариство "Концерн 

"Калашников" (Акционерное общество 

"Концерн "Калашников", Joint-stock 

company "Concern "Kalashnikov"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1111832003018, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 1832090230. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 426006, 

Удмуртська Республіка, м. Іжевськ, 

проїзд ім. Дерябіна, 2/193, прим. 78 

(Российская Федерация, 426006, 

Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

проезд им. Дерябина, д. 2/193, пом. 78). 

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) 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 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 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 

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 

посадки на території України (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

110.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Патронна 

мануфактура" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Патронная мануфактура",  

Limited liability company "Cartridge 

manufactory"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1037100778725, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7106054898. 

Місцезнаходження юридичної  

особи: Російська Федерація, 300004, 

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) 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 

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 

Тульська обл., м. Тула, вул. Марата, 

буд. 49, офіс/пов. 4/2 (Российская 

Федерация, 300004, Тульская обл.,  

г. Тула, ул. Марата, д. 49, офис/эт. 4/2). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

 

 

111.  Товариство з обмеженою 1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 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 

відповідальністю "Фортуна" (Общество 

с ограниченной ответственностью 

"Фортуна", Limited liability company 

"Fortuna"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1125258002726, ідентифікаційний 

номер платника податків – 5258102704. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 607620, 

Нижньогородська обл.,  

Богородський р-н, сільське  

селище Центральний, вул. Леніна,  

буд. 1А, прим. 1  

(Российская Федерация, 607620, 

Нижегородская обл.,  

Богородский район, сельский  

поселок Центральный, ул. Ленина,  

д. 1А, пом. 1). 

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) 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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
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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 

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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

112.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Кіровський завод 

мисливського та рибальського 

спорядження" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Кировский завод охотничьего и 

рыболовного снаряжения", Limited 

liability company "Kirov factory of 

hunting and fishing equipment"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1024301328479, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 4347035374. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 610044,  

Кіровська обл., м. Кіров,  

вул. Вологодська, буд. 2  

(Российская Федерация, 610044, 

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) 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 

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 

Кировская обл., г. Киров,  

ул. Вологодская, д. 2). 

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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

113.  Акціонерне товариство "Митищинський 

машинобудівний завод" (Акционерное 

общество "Мытищинский 

машиностроительный завод", Joint-stock 

company "Mytishchi machine-building 

plant"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

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 

державний реєстраційний номер – 

1095029003860, ідентифікаційний 

номер платника податків – 5029126076. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 141009, 

Московська обл., м. Митищі,  

вул. Колонцова, буд. 4 (Российская 

Федерация, 141009, Московская обл.,  

г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 
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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 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

114.  Акціонерне товариство "Науково-

виробниче підприємство 

"Краснознаменець" (Акционерное 

общество "Научно-производственное 

предприятие "Краснознаменец", Joint-

stock company "Scientific and production 

enterprise "Krasnoznamenets"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1117847684041, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7806469104. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 195043, м. Санкт-

Петербург, вул. Челябінська, буд. 95 

(Российская Федерация, 195043,  

г. Санкт-Петербург, ул. Челябинская,  

д. 95). 

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) 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 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 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 

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 

посадки на території України (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

115.  Акціонерне товариство "Сєровський 

механічний завод" (Акционерное 

общество "Серовский механический 

завод", Joint-stock company "Serov 

mechanical plant"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1116680000470, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6680000479. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 624981, 

Свердловська обл., м. Сєров,  

вул. Агломератників, буд. 10 

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) 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 

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 

(Российская Федерация, 624981, 

Свердловская обл., г. Серов,  

ул. Агломератчиков, д. 10). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

 

 

116.  Товариство з обмеженою 1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 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 

відповідальністю "Збройні майстерні" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Оружейные 

мастерские", Limited liability company 

"Oruzheinye masterskie", Limited liability 

company "Weapon Workshops"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1127747258033, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7701982654. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 141103, 

Московська обл., м. Щолково,  

вул. Аеродромна, буд. 1, корп. 16 

(Российская Федерация, 141103, 

Московская обл., г. Щелково,  

ул. Аэродромная, д. 1, корп. 16). 

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) 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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
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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 

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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

117.  Федеральне казенне підприємство 

"Авангард" (Федеральное казенное 

предприятие "Авангард", Federal state 

enterprise "Avangard"). Відомості згідно 

з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1020202089115, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 0268005588. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 453102, 

Республіка Башкортостан,  

м. Стерлітамак, вул. Олега Кошового, 

буд. 2 (Российская Федерация, 453102, 

Республика Башкортостан,  

г. Стерлитамак, ул. Олега Кошевого,  

д. 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) 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 

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 

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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

118.  Акціонерне товариство "Суднобудівний 

завод "Волга" (Акционерное общество 

"Судостроительный завод "Волга", 

Joint-stock company "Volga Shipyard"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1025204412298, 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

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 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5263008707. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 603003, 

Нижньогородська обл., м. Нижній 

Новгород, вул. Свободи, буд. 51 

(Российская Федерация, 603003, 

Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, ул. Свободы, д. 51). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 
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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 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

119.  Федеральне казенне підприємство 

"Тамбовський пороховий завод" 

(Федеральное казенное предприятие 

"Тамбовский пороховой завод", Federal 

state enterprise "Tambov gunpowder 

plant"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1026801010994, ідентифікаційний 

номер платника податків – 6825000757. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 393190, 

Тамбовська обл., м. Котовськ,  

проспект Труда, буд. 23 (Российская 

Федерация, 393190, Тамбовская обл.,  

г. Котовск, проспект Труда, д. 23). 

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) 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 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 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 

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 

посадки на території України (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

120.  Закрите акціонерне товариство 

"Двигуни "Володимир Клімов-Мотор 

Січ" (Закрытое акционерное общество 

"Двигатели "Владимир Климов-Мотор 

Сич", Closed joint-stock company 

"Engines "Vladimir Klimov-Motor sich"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1027739570968, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7743002177. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 125252,  

м. Москва, вул. Новопіщана, буд. 14 

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) 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 

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 

(Российская Федерация, 125252,  

г. Москва, ул. Новопесчаная, д. 14). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

 

 

121.  Шахeд авіейшен індастріс рісерч сентер 1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 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 

(Shahed aviation industries research 

center). Місцезнаходження юридичної 

особи: Ісламська Республіка Іран,  

м. Ісфаган (Shahid Lavi Street, Sajad 

Street, Isfahan, Iran). 

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) 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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
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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 

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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

122.  Саксес авіейшен сервіс ФЗС (Success 

Aviation Services FZC). 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Об'єднані Арабські Емірати, м. Дубай 

(608, The Apricot Tower, Dubai Silicon 

Oasis, Building L1, Sharjah International 

Airport). 

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) 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 

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 

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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

123.  Ай Джет Глобал ДМСС (I Jet Global 

DMCC). Відомості згідно з 

Національним економічним реєстром 

Об'єднаних Арабських Еміратів: 

реєстраційний номер – DMCC 19501. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Об'єднані Арабські Емірати, м. Дубай 

(Unit No: 3504, 1 Lake Plaza, Plot No: 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

десять років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

JLT-PH2-T2A, Jumeirah Lakes Towers, 

Plaza del Olivar, 1 4 116/8, St. George's 

Road). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

124.  Федеральне казенне підприємство 

"Завод імені Я. М. Свердлова" 

(Федеральное казенное предприятие 

"Завод имени Я.М.Свердлова", Federal 

state enterprise "Plant named after 

Ia.M.Sverdlov"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1025201752982, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5249002485. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 606002, 

Нижньогородська обл., м. Дзержинськ, 

проспект Свердлова, буд. 4  

(Российская Федерация, 606002, 

Нижегородская обл., г. Дзержинск, 

проспект Свердлова, д. 4). 

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) 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 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 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 

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 

посадки на території України (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

125.  Федеральне казенне підприємство 

"Національне випробувальне об'єднання 

"Державні боєприпасні випробувальні 

полігони Росії" (Федеральное казенное 

предприятие "Национальное 

испытательное объединение 

"Государственные боеприпасные 

испытательные полигоны России", 

Federal state enterprise "National testing 

association "State ammunition testing 

ranges of Russia"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1035007552150, 

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) 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 

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 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5023002050. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 141292, 

Московська обл., м. Красноармійськ, 

проспект Випробувачів, буд. 14 

(Российская Федерация, 141292, 

Московская обл., г. Красноармейск, 

проспект Испытателей, д. 14). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

 

 

126.  Акціонерне товариство "Ульяновський 1) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та п'ять 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 

патронний завод" (Акционерное 

общество "Ульяновский патронный 

завод", Joint-stock company "Ulyanovsk 

cartridge plant"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1047301521520, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7328500127. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 432007, 

Ульяновська обл., м. Ульяновськ,  

вул. Шоферів, буд. 1 (Российская 

Федерация, 432007, Ульяновская обл.,  

г. Ульяновск, ул. Шоферов, д. 1). 

перевезень територією України (повне припинення); 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

5) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

6) заборона здійснення 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 Законом; 

7) 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 (повна заборона); 

8) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

Законом (зупинення операцій за рахунками юридичної особи; заборона 

укладання договорів та вчинення правочинів, зупинення фінансових 

операцій). 

 

127.  Акціонерне товариство "Красноярський 

машинобудівний завод" (Акционерное 

общество "Красноярский 

машиностроительный завод",  

Joint-stock company "Krasnoyarsk 

1) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

п'ять 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 

machine-building plant", 

JSС "Krasmash"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1082468060553, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2462206345. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 660010, 

Красноярський край, м. Красноярськ, 

проспект ім. Газети "Красноярський 

Робочий", буд. 29 (Российская 

Федерация, 660010, Красноярский край, 

г. Красноярск, проспект им. Газеты 

"Красноярский Рабочий", д. 29). 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

5) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

6) заборона здійснення 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 Законом; 

7) 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 (повна заборона); 

8) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

Законом (зупинення операцій за рахунками юридичної особи; заборона 

укладання договорів та вчинення правочинів, зупинення фінансових 

операцій). 

 

128.  Акціонерне товариство 

"Нижньогородський завод 70-річчя 

Перемоги" (Акционерное общество 

"Нижегородский завод 70-летия 

Победы", Joint-stock company "Nizhny 

Novgorod 70th anniversary of Victory 

plant"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

1) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

5) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

п'ять 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 

державний реєстраційний номер – 

1145259004296, ідентифікаційний 

номер платника податків – 5259113339. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 603052, 

Нижньогородська обл., м. Нижній 

Новгород, Сормовське шосе, буд. 21 

(Российская Федерация, 603052, 

Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, Сормовское шоссе, д. 21). 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

6) 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 Законом; 

7) 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 (повна заборона); 

8) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

Законом (зупинення операцій за рахунками юридичної особи; заборона 

укладання договорів та вчинення правочинів, зупинення фінансових 

операцій). 

 

129.  Акціонерне товариство "Завод 

радіотехнічного обладнання" 

(Акционерное общество "Завод 

радиотехнического оборудования", 

Joint-stock company "Radio engineering 

equipment plant"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1027810341228, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7826159171. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

1) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

5) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

6) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

п'ять років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Російська Федерація, 192012, м. Санкт-

Петербург, проспект Обухівської 

Оборони, буд. 120, літер Х  

(Российская Федерация, 192012,  

г. Санкт-Петербург,  

проспект Обуховской Обороны,  

д. 120, литер Х). 

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 Законом; 

7) 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 (повна заборона); 

8) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

Законом (зупинення операцій за рахунками юридичної особи; заборона 

укладання договорів та вчинення правочинів, зупинення фінансових 

операцій). 

 

130.  Акціонерне товариство 

"Верхньотуринський машинобудівний 

завод" (Акционерное общество 

"Верхнетуринский 

машиностроительный завод", Joint-stock 

company "Verkhneturinsky machine-

building plant"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1126681000820, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6681000827. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 624320, 

Свердловська обл., м. Верхня Тура,  

вул. Машинобудівників, буд. 2 

1) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

5) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

6) заборона здійснення 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 

п'ять років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

(Российская Федерация, 624320, 

Свердловская обл., г. Верхняя Тура,  

ул. Машиностроителей, д. 2). 

згідно з Законом; 

7) 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 (повна заборона); 

8) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

Законом (зупинення операцій за рахунками юридичної особи; заборона 

укладання договорів та вчинення правочинів, зупинення фінансових 

операцій). 

 

131.  Акціонерне товариство "419 авіаційний 

ремонтний завод" (Акционерное 

общество "419 авиационный ремонтный 

завод", Joint-stock company "419 aircraft 

repair plant"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1097847146748, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7807343496. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 198326, м. Санкт-

Петербург, вул. Політрука Пасічника 

(територія Торіки), буд. 16, корпус 2 

(Российская Федерация, 198326,  

г. Санкт-Петербург, ул. Политрука 

Пасечника (территория Торики), д. 16, 

корпус 2). 

1) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

5) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

6) заборона здійснення 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 Законом; 

7) 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 

п'ять років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

посадки на території України (повна заборона); 

8) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

Законом (зупинення операцій за рахунками юридичної особи; заборона 

укладання договорів та вчинення правочинів, зупинення фінансових 

операцій). 

 

132.  Акціонерне товариство "99 завод 

авіаційного технологічного обладнання" 

(Акционерное общество "99 завод 

авиационного технологического 

оборудования", Joint-stock company 

"99th aviation technological equipment 

plant"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1147746385500, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7751520180. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 108852, 

м. Москва, м. Щербінка, вул. Дорожня, 

буд. 5 (Российская Федерация,  

108852, г. Москва, г. Щербинка, 

ул. Дорожная, д. 5). 

1) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

5) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

6) заборона здійснення 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 Законом; 

7) 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 (повна заборона); 

 

 

8) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

п'ять років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Законом (зупинення операцій за рахунками юридичної особи; заборона 

укладання договорів та вчинення правочинів, зупинення фінансових 

операцій). 

 

133.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Аерокон" (Общество 

с ограниченной ответственностью 

"Аэрокон", Limited liability company 

"Aerocon"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1021603148830, ідентифікаційний 

номер платника податків – 1657007195. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 422710, 

Республіка Татарстан,  

Високогірський район, с. Чернишовка, 

вул. Центральна, буд. 18 (Российская 

Федерация, 422710, Республика 

Татарстан, Высокогорский район, 

деревня Чернышевка,  

ул. Центральная, д. 18). 

1) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

7) заборона 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 Законом; 

8) 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 (повна заборона); 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом 

(повна заборона); 

10) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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; 

11) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

12) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

13) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

14) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

Законом (зупинення операцій за рахунками юридичної особи; заборона 

укладання договорів та вчинення правочинів). 

 

134.  Акціонерне товариство "ВР-Сервіс" 

(Акционерное общество "ВР-Сервис", 

Joint-stock company "VR-Service"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1035005010941, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5027072844. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 140070, 

Московська обл., м. Люберці,  

робітниче селище Томіліно,  

вул. Гаршина, буд. 26/1, літера 2С 

(Российская Федерация, 140070, 

Московская обл., г. Люберцы,  

1) обмеження торговельних операцій;  

2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України;  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України;  

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами;  

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  

7) заборона 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 

три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

рабочий посёлок Томилино,  

ул. Гаршина, д. 26/1, литера 2С). 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з цим Законом; 

8) 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;  

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; 

10) 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;  

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю;  

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;  

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності;  

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

Законом (зупинення операцій за рахунками юридичної особи; заборона 

укладання договорів та вчинення правочинів, зупинення фінансових 

операцій). 

 

135.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ММК імені Ілліча" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "ММК  

имени Ильича", Limited liability 

company "MMK Imeni Ilyicha"). 

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) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

десять років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1229300136823, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9311018952. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, тимчасово окупована територія 

Донецької області, м. Макіївка,  

вул. Паризької Комуни, буд. 5 

(Украина, временно оккупированная 

территория Донецкой области,  

г. Макеевка, ул. Парижской Коммуны, 

д. 5). 

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 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 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 (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

136.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Арена" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Арена", Limited liability company 

"Arena"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1197746308770, ідентифікаційний 

номер платника податків – 9705131922. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 109147,  

м. Москва, вул. Таганська, буд. 15, 

будова 1 (Роcсийская Федерация, 

109147, г. Москва, ул. Таганская,  

д. 15, строение 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) 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 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 Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

десять років 
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№ 
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Ідентифікаційні дані  
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Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

11) 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; 

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, 

фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

137.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Управляюча 

компанія "Ріка-Море" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Река-Море", 

Limited liability company "Reka-More 

Managing Company"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1086164001439, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6164275559. 

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) 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) 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. 

тридцять років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 344002, 

Ростовська область, м. Ростов-на-Дону, 

пров. Семашка, буд. 3, кв. 2  

(Российская Федерация, 344002, 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 

пер. Семашко, 3, кв. 2). 

 

138.  Фарс Ейр Кешм (Fars Air Qeshm). 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Ісламська Республіка Іран, м. Тегеран 

(No 1, Laleh Dd End, Azadegan St., Karaj 

Highway, Tehran, Iran). 

1) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

7) заборона 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; 

8) 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 (повна заборона); 

п'ять років 
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9) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (зупинення фінансових операцій; заборона укладення 

договорів та вчинення правочинів). 

 

139.  Махан Ейрлайнз (Mahan Airlines). 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Ісламська Республіка Іран, м. Тегеран 

(Mahan Air Tower, Azadegan St., Karaj 

Highway, P.O. Box 411-14515, Tehran, 

Iran). 

1) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

7) заборона 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; 

8) 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 (повна заборона); 

9) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (зупинення фінансових операцій; заборона укладення 

договорів та вчинення правочинів). 

п'ять років 

140.  Саха Ейрлайнз (Saha Airlines). 1) обмеження торговельних операцій (повне припинення); п'ять років 
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Місцезнаходження юридичної особи: 

Ісламська Республіка Іран, м. Тегеран 

(Carriage Old Road, P.O. Box 13865-164, 

Tehran, Iran). 

2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

7) заборона 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; 

8) 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 (повна заборона); 

9) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (зупинення фінансових операцій; заборона укладення 

договорів та вчинення правочинів). 

 

141.  Пойя Ейр (Pouya Air). 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Ісламська Республіка Іран, м. Тегеран 

(Mehrabad International Airport,  

Next to Terminal No. 6, Number 37, 

1) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

п'ять років 
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Ahour Alley, Shariati Str., Tehran, Iran). 5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

7) заборона 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;  

8) 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 (повна заборона); 

9) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (зупинення фінансових операцій; заборона укладення 

договорів та вчинення правочинів). 

 

________________________ 


