
Додаток 2 

до рішення Ради національної безпеки і оборони України  

від 26 лютого 2023 року "Про застосування та внесення змін до 

персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 

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

від 26 лютого 2023 року № 116/2023 

 

 

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.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Конкорд Менеджмент і Консалтінг" (Общество      

с ограниченной ответственностью "Конкорд 

Менеджмент и Консалтинг", Limited liability 

company "Concord Management and Consulting"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1037843002515, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7825100880. 

Місцезнаходження юридичної особи: 191028, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург,  

вул. Мохова, буд. 37, літера Б, офіс № 1, № 2 

(191028, Российская Федерация,  

г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 37, литер Б, 

офис № 1, № 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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

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 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

2.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Ритм" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Ритм", Limited Liability 

Company "Rhythm"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1037828019130, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7813105154. 

Місцезнаходження юридичної особи: 197198, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, 

проспект Великої Петроградської сторони,  

буд. 13/4 (197198, Российская Федерация,  

г. Санкт-Петербург, проспект Большой 

Петроградской стороны, д. 13/4). 

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

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 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

3.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Конкорд М" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Конкорд М", Limited Liability 

Company "Concord M"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 5077746317732, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7715640700. Місцезнаходження юридичної особи: 

119333, Російська Федерація, м. Москва,  

проспект Ленінський, буд. 52, підвальне  

прим. II/кімн. 4 (119333, Российская Федерация,  

г. Москва, проспект Ленинский, д. 52,  

подвальное помещ. II/ком. 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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

десять років 



 

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 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 
 

4.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Аурум" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Аурум", Limited Liability 

Company "Aurum"). Вдомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1177847038313, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7801327032. 

Місцезнаходження юридичної особи: 199106, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург,  

вул. Налічна, буд. 17, літер А, прим./офіс 4Н/4 

(199106, Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, ул. Наличная, д. 17, литер А, 

помещ./офис 4Н/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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

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 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

5.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Комбінат харчування" (Общество с 

ограниченной ответственностью "Комбинат 

питания", Limited Liability Company "Food plant"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1097847216720, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7801499923. 

Місцезнаходження юридичної особи: 197198, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург,  

вул. Красного курсанта, буд. 25, літер Д, 

поверх/приміщ. 4/№91, (197198, Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Красного 

курсанта, д. 25, литер Д, этаж/помещ. 4/№91). 

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

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 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

6.  Акціонерне товариство "Корпорація розвитку" 

(Акционерное общество "Корпорация развития", 

Joint- Stock Company "Development Corporation"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1187746970498, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7728453721. 

Місцезнаходження юридичної особи: 117420, 

Російська Федерація, м. Москва, вул. Намьоткіна, 

буд. 14, поверх/приміщ./кімн. 7/I/701Б,  

(117420, Российская Федерация, г. Москва,  

ул. Намёткина, д. 14, этаж/помещ./ком. 7/I/701Б). 

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

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 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

7.  Товариство з обмеженою відповідальністю "Агат" 

(Общество с ограниченной ответственностью 

"Агат", Limited Liability Company "Agat"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1027804189830, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7804051110. 

Місцезнаходження юридичної особи: 195030, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, 

 вул. Хіміків, буд. 28, літера А, поверх 2,  

приміщ. 1-Н, офіс 48 (195030, Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков,  

д. 28, литера А, этаж 2, помещ. 1-Н, офис 48). 

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

десять років 



 

8 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

8.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Музей шоколаду" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Музей шоколада", Limited 

Liability Company "Chocolate Museum"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром юридичних 

осіб Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1047811006980, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7806153245. Місцезнаходження юридичної особи: 

191014, Російська Федерація,  

м. Санкт-Петербург, вул. Жуковського,  

буд. 18, літер А, приміщ. 4-Н, (191014, 

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,  

ул. Жуковского, д. 18, литер А, помещ. 4-Н). 

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

десять років 



 

9 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

9.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Соінвест" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Соинвест", Limited Liability 

Company "Soinvest"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1037804065947, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7802219093. 

Місцезнаходження юридичної особи: 194044, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург,  

пров. Кропивний, буд. 5, літер А, 

поверх/приміщ./офіс 4/23-Н/№10 (194044, 

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,  

пер. Крапивный, д. 5, литер А,  

этаж/помещ./офис 4/23-Н/№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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

десять років 



 

10 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

10.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Моноліт" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Монолит", Limited Liability 

Company "Monolit"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1027804180271, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7806130255. 

Місцезнаходження юридичної особи: 195030, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург,  

вул. 3-тя Жерновська, буд. 23, літер А, приміщ.1-

Н, офіс 56В (195030, Российская Федерация,  

г. Санкт-Петербург, ул. 3-я Жерновская, д. 23, 

литер А, помещ. 1-Н, офис 56В). 

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

десять років 



 

11 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

11.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Магазин купців Єлісеєвих" (Общество с 

ограниченной ответственностью "Магазин 

купцов Елисеевых", Limited Liability Company 

"Merchants Eliseevs shop"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1107847276019, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7810598462. Місцезнаходження юридичної особи: 

199004, Російська Федерація, м. Санкт-

Петербург, 9-та лінія Василівського острова,  

буд. 34, літер А, поверх/приміщ./офіс 3/2-Н 

№ 163/306 (199004, Российская Федерация,  

г. Санкт-Петербург, 9-я линия Васильевского 

острова, д. 34, литер А, этаж/помещ./офис 3/2-Н 

№ 163/306). 

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

десять років 



 

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 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

12.  Товариство з обмеженою відповідальністю "Бета" 

(Общество с ограниченной ответственностью 

"Бета", Limited Liability Company "Beta"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1057813224281, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7802341985. 

Місцезнаходження юридичної особи: 1199034, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург,  

8-ма лінія Василівського острова, 1/20, літер А, 

приміщ. 3Н (199034, Российская Федерация,  

г. Санкт-Петербург, 8-я линия Васильевского 

острова, 1/20, литер А, помещ. 3Н).  

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

десять років 



 

13 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

13.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Турстатус" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Турстатус", Limited Liability 

Company "Turstatus"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1062323006415, ідентифікаційний номер 

платника податків – 2323025486. 

Місцезнаходження юридичної особи: 191040, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, 

проспект Ліговський, буд. 52, літера А,  

приміщ. 17Н, офіс № 3-2 (191040, Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург,  

проспект Лиговский, д. 52, литера А,  

помещ. 17Н, офис № 3-2). 

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

десять років 



 

14 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

14.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Бізнес проджект" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Бизнес проджект", Limited 

Liability Company "Business project"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром юридичних 

осіб Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1137847119860, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7810416747. Місцезнаходження юридичної особи: 

196084, Російська Федерація, м. Санкт-

Петербург, вул. Смоленська, буд. 7, літера Б, 

приміщ., офіс 1-Н, 105 (196084, Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Смоленская, 

д. 7, литера Б, помещ., офис 1-Н, 105). 

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

десять років 



 

15 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

15.  Акціонерне товариство "Літера" (Акционерное 

общество "Литера", Joint-Stock Company "Litera"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1147847261330, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7841505436. 

Місцезнаходження юридичної особи: 191014, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург,  

вул. Кірочна, буд. 9, літера А, приміщ. 601 

(191014, Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, ул. Кирочная, д. 9, литера А,  

помещ. 601). 

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

десять років 



 

16 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

16.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Мегалайн" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Мегалайн", Limited Liability 

Company "Megaline"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1117847076214, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7802742962. 

Місцезнаходження юридичної особи: 194044, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург,  

вул. Гельсінгфорська, буд. 4, корп. 1, літер В, 

приміщ. 17Н (194044, Российская Федерация,  

г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д. 4, 

корп. 1, литер В, помещ. 17Н). 

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

десять років 



 

17 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

17.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Лахта" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Лахта", Limited Liability 

Company "Lakhta"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1037800015549, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7801226884. 

Місцезнаходження юридичної особи: 197229, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург,  

вул. Нова, буд. 27, корп. 1, літер А, приміщ. 1-Н 

(197229, Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, ул. Новая, д. 27, корп. 1, литер А, 

помещ. 1-Н). 

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, 

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

десять років 



 

18 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

18.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Пальміра" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Пальмира", Limited Liability 

Company "Palmyra"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер –1117847060946, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7810817668. 

Місцезнаходження юридичної особи: 190121, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург,  

вул. Декабристів, буд. 62-64, літер А,  

приміщ. 11Н (190121, Российская Федерация,  

г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 62-64, 

литер А, помещ. 11Н). 

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

десять років 



 

19 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

19.  Міжрегіональна громадська організація "Ліга 

захисту інтересів ветеранів локальних війн і 

воєнних конфліктів" (Межрегиональная 

общественная организация "Лига защиты 

интересов ветеранов локальных войн и военных 

конфликтов", Interregional public organization 

"League for the Protection of the Interests of 

Veterans of Local Wars and Military Conflicts"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1167800053123, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7805676860. 

Місцезнаходження юридичної особи: 198035, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург,  

вул. Межевий канал, буд. 5, літера БВ, приміщ.  

№ 12 (198035, Российская Федерация,  

г. Санкт-Петербург, ул. Межевой канал, д. 5, 

литера БВ, помещ. № 12). 

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

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 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

20.  Товариство з обмеженою відповідальністю "Євро 

поліс" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Евро полис", Limited Liability 

Company "Euro policy"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1165024055613, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

5024166727. Місцезнаходження юридичної особи: 

143409, Російська Федерація, Московська 

область, м. Красногорськ, вул. Братів 

Горожанкіних, буд. 2Б, приміщ. 3.1  

(143409, Российская Федерация, Московская 

область, г. Красногорск, ул. Братьев 

Горожанкиных, д. 2Б, помещ. 3.1). 

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

десять років 



 

21 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

21.  Акціонерне товариство "Нєва" (Акционерное 

общество "Нева", Joint-Stock Company "Neva"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1147847166774, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7816587058. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

192102, Російська Федерація, м. Санкт-

Петербург, вул. Салова, буд. 27, літер В1, офіс 17 

(192102, Российская Федерация,  

г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 27, литер В1, 

офис 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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

десять років 



 

22 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

22.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Колектив-Сервіс" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Коллектив-Сервис", Limited 

Liability Company "Collective-Service"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром юридичних 

осіб Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1099847029314, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7801509459. Місцезнаходження юридичної особи: 

197110, Російська Федерація, м. Санкт-

Петербург, вул. Велика Різночинна, буд. 28,  

літер І, приміщ. 207 (197110, Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая 

Разночинная, д. 28, литер И, помещ. 207). 

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

десять років 



 

23 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

23.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Общепіт" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Общепит", Limited Liability 

Company "Obshchepit"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1127847622979, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7801589077. Місцезнаходження юридичної особи: 

109542, Російська Федерація, м. Москва,  

проспект Рязанський, буд. 86/1, будова 1, 

поверх/приміщ./кімн. 5/I/6 (109542, Российская 

Федерация, г. Москва, проспект Рязанский,  

д. 86/1, строение 1, этаж/помещ./ком. 5/I/6). 

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

десять років 



 

24 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

24.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"МТЦ" (Общество с ограниченной 

ответственностью "МТЦ", Limited Liability 

Company "MTC"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1107746827528, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7734644280. 

Місцезнаходження юридичної особи: 123060, 

Російська Федерація, м. Москва, вул. Расплетіна, 

буд. 13, кімн. 10 (123060, Российская Федерация, 

г. Москва, ул. Расплетина, д. 13, ком. 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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

десять років 



 

25 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

25.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Піщевик" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Пищевик", Limited Liability 

Company "Pischevik"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1107746828133, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7743795840. 

Місцезнаходження юридичної особи: 125445, 

Російська Федерація, м. Москва, вул. Смольная, 

буд. 24А, поверх 12, кімн. 20 (125445, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А,  

этаж 12, ком. 20). 

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

десять років 



 

26 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

26.  Товариство з обмеженою відповідальністю "М 

Інвест" (Общество с ограниченной 

ответственностью "М Инвест", Limited Liability 

Company "M Invest"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1177847044066, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7811636632. 

Місцезнаходження юридичної особи: 192029, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, 

проспект Обухівської Оборони, буд. 76, корп. 4, 

літер А, офіс № 620, (192029, Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург,  

проспект Обуховской Обороны, д. 76, корп. 4, 

литер А, офис № 620). 

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

десять років 



 

27 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

27.  Акціонерне товариство "Перспектива" 

(Акционерное общество "Перспектива", Joint-

Stock Company "Perspective"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1187847298627, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7801652988. Місцезнаходження юридичної особи: 

199106, Російська Федерація, м. Санкт-

Петербург, 26-та лінія Василівського острова,  

буд. 5, корп. 4, літер Д, офіс № 41 (199106, 

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,  

26-я линия Васильевского острова, д. 5, корп. 4, 

литер Д, офис № 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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

десять років 



 

28 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

28.  Товариство з обмеженою відповідальністю  

"М-Фінанс" (Общество с ограниченной 

ответственностью "М-Финанс", Limited Liability 

Company "M-Finans"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1157847290920, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7839042420. 

Місцезнаходження юридичної особи: 190020, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, 

набережна Обвідного каналу, буд. 138, корп. 1, 

літер В, приміщ. 5Н-18 (190020, Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург,  

набережная Обводного канала, д. 138, корп. 1, 

литер В, помещ. 5Н-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 іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах;  

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

десять років 



 

29 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

29.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Сервіс К" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Сервис К", Limited Liability 

Company "Servis K"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1177847364375, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7814711408. 

Місцезнаходження юридичної особи: 197110, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, 

проспект Костянтинівський, буд. 11, літер А, 

приміщ. 1-Н № 101, офіс № 324 (197110, 

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 

проспект Константиновский, д. 11, литер А, 

помещ. 1-Н № 101, офис № 324). 

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

десять років 



 

30 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

30.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Меркурій" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Меркурий", Limited Liability 

Company "Mercury"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1127847623090, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7801589084. 

Місцезнаходження юридичної особи: 117513, 

Російська Федерація, м. Москва,  

проспект Ленінський, буд. 137, корп. 1, поверх 2, 

приміщ. II, кімн. 5 (117513, Российская 

Федерация, г. Москва, проспект Ленинский,  

д. 137, корп. 1, этаж 2, помещ. II, ком. 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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

десять років 



 

31 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

31.  Шайн Дрегон Груп Лімітед (Shine Dragon Group 

Limited). Відомості згідно з даними Інтегрованого 

реєстру підприємств спеціального 

адміністративного регіону Гонконг Китайської 

Народної Республіки: реєстраційний номер – 

1329358. Місцезнаходження юридичної особи: 

Китайська Народна Республіка, спеціальний 

адміністративний регіон Гонконг (Hong Kong 

SAR China). 

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

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 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

32.  Чже Цзян Цзяйі Смол Коммодітіз Трейд Компані 

Лімітед (Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade 

Company Limited). Відомості згідно з даними 

Інтегрованого реєстру підприємств спеціального 

адміністративного регіону Гонконг Китайської 

Народної Республіки: реєстраційний номер – 

1328910. Місцезнаходження юридичної особи: 

Китайська Народна Республіка, спеціальний 

адміністративний регіон Гонконг (Hong Kong 

SAR China).  

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

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 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

33.  Меро Голд Ко. Лтд. (Meroe Gold Co. Ltd.). 

Місцезнаходження юридичної особи: Республіка 

Судан, м. Хартум (Al-jref Gharb Plot 134, Blok 1h, 

Khartoum, Sudan). 

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

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 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

34.  Бератекс Груп Лімітед (Beratex Group Limited). 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Республіка Сейшельські Острови, м. Вікторія 

(Suite 1, Sound and Vision House, Francis Rachel 

Street, Victoria, Seychelles).  

 

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

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 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

35.  Лобає Інвест Сарл (Lobaye Invest Sarl). 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Центральноафриканська Республіка,  

м. Бангі (Avenue Martyrs Rue 5-064, Bangui, 

Central African Republic). 

 

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

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 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

36.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Феррум Майнінг" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Феррум Майнинг", Limited 

Liability Company "Ferrum Mining"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром юридичних 

осіб Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1177847375430, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7810714920. Місцезнаходження юридичної особи: 

196006, Російська Федерація, м. Санкт-

Петербург, проспект Московський, буд. 103, 

корп. 3, літер А, офіс 210 (196006, Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург,  

проспект Московский, д. 103, корп. 3, литер А, 

офис 210). 

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

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 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

37.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Центр соціальних проектів "Білий Дім" 

(Общество с ограниченной ответственностью 

"Центр социальных проектов "Белый Дом", 

Limited Liability Company "Center for social 

projects "White House"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1057810113855, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7801376174. Місцезнаходження юридичної особи: 

199106, Російська Федерація, м. Санкт-

Петербург, 26-та лінія Василівського острова, 

буд. 7, будова 1, кв. 1332 (199106, Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург, 26-я линия 

Васильевского острова, д. 7, строение 1, кв. 1332). 

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

десять років 



 

38 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

38.  Товариство з обмеженою відповідальністю "АйТі 

Дебаггер" (Общество с ограниченной 

ответственностью "АйТи Дебаггер", Limited 

Liability Company "IT Debugger"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром юридичних 

осіб Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1147847133532, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7814608746. Місцезнаходження юридичної особи: 

197373, Російська Федерація, м. Санкт-

Петербург, вул. Планерна, буд. 63, корп. 1,  

кв. 449 (197373, Российская Федерация,  

г. Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 63, корп. 1, 

кв. 449). 

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

десять років 



 

39 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

39.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Інвест" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Инвест", Limited Liability 

Company "Invest"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1097847170772, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7841408947. 

Місцезнаходження юридичної особи: 191014, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург,  

вул. Чехова, буд. 7, літер А, приміщ. 1 Н (191014, 

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,  

ул. Чехова, д. 7, литер А, помещ. 1 Н). 

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

десять років 



 

40 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

40.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Сєвєро-Западноє агентство послуг" (Общество с 

ограниченной ответственностью "Северо-

Западное агентство услуг", Limited Liability 

Company "Severo-zapadnoe agentstvo uslug"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1107847071342, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7805514795. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

198152, Російська Федерація, м. Санкт-

Петербург, вул. Краснопутилівська, буд. 47,  

кв. 34 (198152, Российская Федерация,  

г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 47, 

кв. 34). 

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

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 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

41.  Товариство з обмеженою відповідальністю "Нєва 

Ентертеймент" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Нева Энтертейнмент", Limited 

Liability Company "Neva Entertainment"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1127847443910, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7838479521. 

Місцезнаходження юридичної особи: 198332, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург,  

вул. Маршала Казакова, буд. 50, корп. 1, літера А, 

кв. 446 (198332, Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 50, корп. 1, 

литера А, кв. 446). 

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України,  

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

десять років 



 

42 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

42.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ФАН" (Общество с ограниченной 

ответственностью "ФАН", Limited Liability 

Company "FAN"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1147847182174, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7813589473. 

Місцезнаходження юридичної особи: 197374, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, 

проспект Приморський, буд. 78, корпус 5,  

будова 1, приміщ. 1-Н, частина приміщення  

№ 122 (197374, Российская Федерация,  

г. Санкт-Петербург, проспект Приморский, д. 78, 

к. 5, строение 1, помещ. 1-Н, часть помещения  

№ 122). 

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 або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України,  
її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

десять років 



 

43 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 
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 передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності; 
11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (блокування Інтернет-провайдерами 
доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на доменах та 
субдоменах "jpgazeta.ru", "asd.news", "pikinform.ru", "dnronlane.su", 
"i-don.ru", "rumedia24.com", "dnr24.su", "rmnews.ru", "howto-
news.info", "novosti.icu", інших вебресурсів / сервісів, які 
забезпечують доступ до порталу підсанкційної особи (товарного 
знака, його графічного відтворення), вебресурсу / сервісу, 
аналогічного (ідентичного) за змістом, а також обмеження 
провайдерами електронних послуг (службами соціальних мереж) 
доступу з території України до контенту, розміщеного на 
вебсторінках / каналах юридичної особи). 
 

43.  Акціонерне товариство "Аспект" (Акционерное 
общество "Аспект", Joint-Stock Company 
"Aspect"). Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської Федерації: 
основний державний реєстраційний номер – 
1187847109933, ідентифікаційний номер 
платника податків – 7816671912. 
Місцезнаходження юридичної особи: 197374, 
Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, 
проспект Приморський, буд. 78, будова 1, 
приміщ. 27-Н (197374, Российская Федерация,  
г. Санкт-Петербург, проспект Приморский, д. 78, 
строение 1, помещ. 27-Н). 

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;  

десять років 



 

44 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;  
11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

44.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Міжнародне агентство новин" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Международное агентство новостей", Limited 

Liability Company "International News Agency"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1187847030216, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7806298071. 

Місцезнаходження юридичної особи: 197374, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, 

проспект Приморський, буд. 78, будова 1, 

приміщ. 24-Н (197374, 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 надрами;  

десять років 



 

45 

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. Санкт-Петербург, проспект Приморский, д. 78, 

строение 1, помещ. 24-Н). 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

45.  Акціонерне товариство "Фінпресс" (Акционерное 

общество "Финпресс", Joint-Stock Company 

"Finpress"). Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1187847134200, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7841074074. 

Місцезнаходження юридичної особи: 191123, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург,  

вул. Маяковського, буд. 37, літер В, приміщ. 10Н, 

офіс 15 (191123, Российская Федерация,  

г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 37,  

литер В, пом. 10Н, офис 15). 

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;  

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 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

46.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Економіка сьогодні" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Экономика сегодня", Limited 

Liability Company "Еkonomika segodnya"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1167847312918, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7804573364. 

Місцезнаходження юридичної особи: 197374, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, 

проспект Приморський, буд. 78, будова 1, 

приміщ. 26-Н (197374, 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 надрами;  

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. Санкт-Петербург, проспект Приморский, д. 78, 

строение 1, помещ. 26-Н). 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

47.  Акціонерне товариство "ПВК Вагнер центр" 

(Акционерное общество "ЧВК Вагнер центр", 

Joint-Stock company "ChVK Vagner tsentr"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1227800167242, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7811783517. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

193230, Російська Федерація, м. Санкт-

Петербург, вул. Зольна, буд. 15, будова 1, 

приміщ. 1-Н, частина приміщення 194  

(офіс 206) (193230, Российская Федерация,  

г. Санкт-Петербург, ул. Зольная, д. 15,  

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;  

десять років 



 

48 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

строение 1, помещ. 1-Н,  

часть помещения 194 (офис 206). 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

48.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Кепітал Лігал Сервісез" (Общество с 

ограниченной ответственностью "Кэпитал Лигал 

Сервисэз", Limited Liability Company "Capital 

Legal Services"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 5067847453801, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7841346095. 

Місцезнаходження юридичної особи: 197101, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург,  

вул. Дивенська, буд. 1, літер А,  

приміщ./поверх 1-Н/5 (197101,  

 

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;  

десять років 



 

49 

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, г. Санкт-Петербург,  

ул. Дивенская, д. 1, литер А, помещ./этаж 1-Н/5). 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

49.  Товариство з обмеженою відповідальністю  

"РН Трейдінг" (Общество с ограниченной 

ответственностью "РН Трейдинг", Limited 

Liability Company "RN Trading"). Відомості згідно 

з Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1177847371790, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7811671764. Місцезнаходження юридичної особи: 

192148, Російська Федерація, м. Санкт-

Петербург, проспект Єлізарова, буд. 34, літер А, 

офіс 319 (192148, Российская Федерация,  

г. Санкт-Петербург, проспект Елизарова, д. 34, 

литер А, офис 319). 

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;  

десять років 



 

50 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

50.  Акціонерне товариство "Рітейлл" (Акционерное 

общество "Ритейлл", Joint-Stock company 

"Retaill"). Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1197847148146, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7839119200. 

Місцезнаходження юридичної особи: 197348, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург,  

вул. Генерала Хрульова, буд. 13, літер А,  

поверх 2, приміщ. 18П (197348, Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала 

Хрулева, д. 13, литер А, этаж 2, помещ. 18П). 

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;  

десять років 



 

51 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

51.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"АГАТ-А" (Общество с ограниченной 

ответственностью "АГАТ-А", Limited Liability 

Company "AGAT-A"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1227800110856, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7841100180. 

Місцезнаходження юридичної особи: 191014, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург,  

вул. Жуковського, буд. 18, літера А, приміщ. 5-Н, 

офіс № 8 (191014, Российская Федерация,  

г. Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д. 18,  

литера А, помещ. 5-Н, офіс № 8). 

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;  

десять років 



 

52 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

52.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Редстарс" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Редстарс", Limited Liability 

Company "Redstars"'). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1217800065680, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7839140178. 

Місцезнаходження юридичної особи: 190121, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, 

набережна річки Пряжки, буд. 30, літера А, 

приміщ. 95, офіс 2 (190121, Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная реки 

Пряжки, д. 30, литера А, помещ. 95, офіс 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;  

десять років 



 

53 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

53.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Глассен-Айті" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Глассен-Айти", Limited 

Liability Company "Glassen- IT"). Відомості згідно 

з Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1057810097620, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7838317591. Місцезнаходження юридичної особи: 

190000, Російська Федерація, м. Санкт-

Петербург, вул. Мала Морська, буд. 16, літер А, 

приміщ. 4Н (190000, Российская Федерация,  

г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 16, 

литер А, помещ. 4Н). 

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;  

десять років 



 

54 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

54.  Акціонерне товариство "Терра тех" (Акционерное 

общество "Терра тех", Joint-Stock Company "Тerra 

tech"). Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

5177746378431, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7722429553. 

Місцезнаходження юридичної особи: 111250, 

Російська Федерація, м. Москва,  

вул. Авіамоторна, буд. 53, будова 1, кімната 93 

(111250, Российская Федерация, г. Москва,  

ул. Авиамоторная, д. 53, стр. 1, комната 93). 

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;  

десять років 



 

55 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

55.  Чанша Тяньї Спейс Сайенс енд Текнолоджі 

Ресерч Інстітьют Ко. Лтд (Спейсті Ко. Лтд) 

(Changsha Tianyi Space Science and Technology 

Research Institute Co. Ltd (Spacety Co. Ltd). 

Місцезнаходження юридичної особи: Китайська 

Народна Республіка, м. Пекін (Room 445,  

9th Floor, Block B, No. 18 Zhongguancun Street, 

Beijing, Haidian District, China). 

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;  

десять років 



 

56 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

56.  Спейсті Люксембург С.А. (Spacety Luxembourg 

S.A.). Відомості згідно з даними торговельного 

реєстру Великого Герцогства Люксембург: 

реєстраційний номер компанії – B236930. 

Місцезнаходження юридичної особи: Велике 

Герцогство Люксембург, м. Еш-сюр-Альзет  

(9, Avenue Des Hauts-Fourneaux, L-4362, Esch-Sur-

Alzette, Luxembourg).  

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;  

десять років 



 

57 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

57.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Співдружність офіцерів за міжнародну безпеку" 

(Общество с ограниченной ответственностью 

"Содружество офицеров за международную 

безопасность", Limited Liability Company 

"Commonwealth of Officers for International 

Security"). Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1217700038710, ідентифікаційний номер 

платника податків – 9718168599. 

Місцезнаходження юридичної особи: 107553, 

Російська Федерація, м. Москва, вул. Велика 

Черкізівська, буд. 24А, будова 1, поверх 8,  

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;  

десять років 



 

58 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

офіс № 815 (107553, Российская Федерация,  

г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 24А, 

строение 1, этаж 8, офис № 815). 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

58.  Сева Сек’юріті Сервісез (Sewa Security Services). 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Центральноафриканська Республіка (Central 

African Republic). 

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;  

десять років 



 

59 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

59.  Кратол Евіейшн (Kratol Aviation). 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Об’єднані Арабські Емірати, м. Шарджа  

(125 M2, Warehouse Q3-211, Sharjah Airport,  

Free Zone Sharjah, Sharjah, United Arab Emirates). 

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;  

десять років 



 

60 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

60.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Капітал Девелопмент" (Общество с 

ограниченной ответственностью "Капитал 

Девелопмент", Limited Liability Company "Capital 

Development"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1157847431280, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7806212229. 

Місцезнаходження юридичної особи: 195176,  

м. Санкт-Петербург, проспект Піскарьовський, 

буд. 25, літера А, приміщ. 17-Н, приміщ. 902 

(195176, Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, проспект Пискарёвский, д. 25,  

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;  

десять років 



 

61 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

литера А, помещ. 17-Н, помещ. 902). 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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

61.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Капітал-Профіт" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Капитал-Профит", Limited 

Liability Company "Capital-Profit"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром юридичних 

осіб Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1027809193642, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7825449061. Місцезнаходження юридичної особи: 

191015, м. Санкт-Петербург, вул. Тверська, 8,  

к. 2, літера Б, офіс 440 (191015, Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская,  

д. 8, к. 2, литера Б, офис 440). 

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;  

десять років 



 

62 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

62.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Палац Олімпія" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Дворец Олимпия", Limited 

Liability Company "Olympia Palace"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром юридичних 

осіб Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1117847326882, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7841449245. Місцезнаходження юридичної особи: 

191028, Російська Федерація, м. Санкт-

Петербург, вул. Фурштатська, буд. 1/14, літер А 

(191028, Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, ул. Фурштатская, д. 1/14, литер А). 

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;  

десять років 



 

63 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 
 

63.  Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ПЛК-Проект" (Общество с ограниченной 
ответственностью "ПЛК-Проект", Limited 
Liability Company "PLC-Project"). Відомості 
згідно з Єдиним державним реєстром юридичних 
осіб Російської Федерації: основний державний 
реєстраційний номер – 1089847270237, 
ідентифікаційний номер платника податків – 
7806391546. Місцезнаходження юридичної особи: 
195176, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, 
проспект Піскарьовський, буд. 25, літер А, 
приміщ. 17Н, офіс 1105  
(195176, Российская Федерация,  
г. Санкт-Петербург, пр-кт Пискарёвский, д. 25, 
литер А, помещ. 17Н, офис 1105). 

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;  

десять років 



 

64 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 
 

64.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ПЛК" (Общество с ограниченной 

ответственностью "ПЛК", Limited Liability 

Company "PLK"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1027804180920, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7806112827. 

Місцезнаходження юридичної особи: 195176, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, 

проспект Піскарьовський, буд. 25, літер А, 

приміщ. 17Н, офіс 1105-3 (195176, Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург,  

пр-кт Пискарёвский, д. 25, литер А, помещ. 17Н, 

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;  

десять років 



 

65 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

офис 1105-3). 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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 
 

65.  Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Аструм Аква" (Общество с ограниченной 
ответственностью "Аструм Аква", Limited 
Liability Company "Astrum Aqua"). Відомості 
згідно з Єдиним державним реєстром юридичних 
осіб Російської Федерації: основний державний 
реєстраційний номер – 1187847195403, 
ідентифікаційний номер платника податків – 
7804623255. Місцезнаходження юридичної особи: 
195197, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, 
проспект Полюстровський, буд. 32, літер А, 
приміщ. 1-Н, кімн. 44 (195197, Российская 
Федерация, г. Санкт-Петербург,  
проспект Полюстровский, д. 32, литер А,  
помещ. 1-Н, ком. 44). 

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;  

десять років 



 

66 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;  
11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

66.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Пластполімер-Логістика" (Общество с 

ограниченной ответственностью "Пластполимер-

Логистика", Limited Liability Company 

"Plastpolymer-Logistics"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1167847120913, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7804560414. Місцезнаходження юридичної особи: 

195197, Російська Федерація, м. Санкт-

Петербург, проспект Полюстровський, буд. 32, 

літер А, приміщ. 1Н (195197, Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург,  

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;  

десять років 



 

67 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

проспект Полюстровский, д. 32, литер А,  

помещ. 1Н). 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

67.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Петро Мир" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Петро Мир", Limited Liability 

Company "Petro Mir"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1117847063355, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7842447635. 

Місцезнаходження юридичної особи: 191015, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург,  

вул. Тверська, буд. 8, к. 2, літера Б, офіс 532 

(191015, Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, ул. Тверская, д. 8, к. 2, литера Б,  

офис 532). 

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;  

десять років 



 

68 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

68.  Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод 

Нєвський Ламінат" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Завод Невский Ламинат", 

Limited Liability Company "Nevsky Laminate 

Factory"). Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1034700580551, ідентифікаційний номер 

платника податків – 4703069885. 

Місцезнаходження юридичної особи: 188684, 

Ленінградська область, Всеволожський район, 

смт Дубровка, вул. Радянська, буд. 1, літера А1, 

приміщ. 15 (188684, Российская Федерация, 

Ленинградская область, Всеволожский 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;  

десять років 



 

69 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

гп. Дубровка, ул. Советская, д. 1, литера А1, 

помещ. 15 ). 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

69.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Супутник Телеком'юнікейшн Ентетейнмент 

Компані" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Спутник 

Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани", 

Limited Liability Company "Sputnik 

Telecommunication Entertainment Company"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1037734005605, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7734255830. 

Місцезнаходження юридичної особи: 123060, 

Російська Федерація, м. Москва, вул. Берзаріна, 

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;  

десять років 



 

70 

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. 36, будова 1, приміщ. 2 (123060,  

Российская Федерация, г. Москва,  

ул. Берзарина, д. 36, строение 1, помещ. 2 ). 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 
 

70.  Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Дубрава" (Общество с ограниченной 
ответственностью "Дубрава", Limited Liability 
Company "Dubrava"). Відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації: основний державний реєстраційний 
номер – 1024700555440, ідентифікаційний номер 
платника податків – 4703056519. 
Місцезнаходження юридичної особи: 188684, 
Російська Федерація, Ленінградська область, 
Всеволожський район, смт Дубровка,  
вул. Радянська, буд. 1, літера Е1, офіс 1 (188684, 
Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский район, гп. Дубровка,  
ул. Советская, д. 1, литера Е1, офис 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;  

десять років 



 

71 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;  
11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

71.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ІСБ.А" (Общество с ограниченной 

ответственностью "ИСБ.А", Limited Liability 

Company "ISB.A"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1147847368900, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7802874736. 

Місцезнаходження юридичної особи: 194100, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, 

проспект Лісовий, буд. 63, літер А, офіс 541 

(194100, Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, проспект Лесной, д. 63, литер А,  

офис 541). 

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;  

десять років 



 

72 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

72.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Молода Гвардія" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Молодая Гвардия", Limited 

Liability Company "Young Guard"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром юридичних 

осіб Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1157746155544, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7713391670. Місцезнаходження юридичної особи: 

127434, Російська Федерація, м. Москва, 

Дмитрівське шосе, буд. 27, к. 1 (127434, 

Российская Федерация, г. Москва,  

Дмитровское шоссе, д. 27, к. 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;  

десять років 



 

73 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

73.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Компанія відкритий Санкт-Петербург" 

(Общество с ограниченной ответственностью 

"Компания открытый Санкт-Петербург", Limited 

Liability Company "Company open St. Petersburg"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1137847371705, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7842504820. 

Місцезнаходження юридичної особи: 191015, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург,  

вул. Тверська, буд. 8, к. 2, літера Б, офіс 513 

(191015, 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 надрами;  

десять років 



 

74 

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. Санкт-Петербург, ул. Тверская, д. 8, к. 2,  

литера Б, офис 513 ). 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

74.  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЛК. 

Новий Проект" (Общество с ограниченной 

ответственностью "ПЛК. Новый Проект", Limited 

Liability Company "PLC. New Project"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром юридичних 

осіб Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1089847271513, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7806391602. Місцезнаходження юридичної особи: 

195176, Російська Федерація, м. Санкт-

Петербург, проспект Піскарьовський, буд. 25, 

літер А, приміщ. 17Н, офіс 1105 (195176, 

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 

проспект Пискарёвский, д. 25,  

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;  

десять років 



 

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 

литер А, помещ. 17Н, офис 1105). 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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

75.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Петро Мир Інвест" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Петро Мир Инвест", Limited 

Liability Company "Petro Mir Invest"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром юридичних 

осіб Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1177847048213, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7806261642. Місцезнаходження юридичної особи: 

191015, Російська Федерація, м. Санкт-

Петербург, вул. Тверська, 8, к. 2, літера Б,  

офіс 437 (191015, Российская Федерация,  

г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, д. 8, к. 2,  

литера Б, офис 437). 

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;  

десять років 



 

76 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

76.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Байкал Надра Гео" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Байкал Недра Гео", Limited 

Liability Company "Baikal Nadra Geo"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром юридичних 

осіб Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1150327013682, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

0317317060. Місцезнаходження юридичної особи: 

671710, Російська Федерація, Республіка Бурятія, 

Північно-Байкальський район,  

смт Нижньоангарськ, вул. Тайожна,  

буд. будівля 51 (671710, Российская Федерация, 

Республика Бурятия, Северо-Байкальский 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;  

десять років 



 

77 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

пгт Нижнеангарск, ул. Таежная, д. здание 51). 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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

77.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Петроградець" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Петроградец", Limited 

Liability Company "Petrogradets"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром юридичних 

осіб Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1037843068361, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7825437796. Місцезнаходження юридичної особи: 

191015, Російська Федерація, м. Санкт-

Петербург, вул. Тверська, буд. 8, к. 2, літера Б, 

офіс 526 (191015, Российская Федерация,  

г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, д. 8, к. 2,  

литера Б, офис 526). 

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;  

десять років 



 

78 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

78.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Традиція" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Традиция", Limited Liability 

Company "Tradition"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1037804026611, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7802160805. 

Місцезнаходження юридичної особи: 191015, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург,  

вул. Тверська, буд. 8, к. 2, літера Б, офіс 441 

(191015, Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, ул. Тверская, д. 8, к. 2, литера Б,  

офис 441). 

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;  

десять років 



 

79 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

79.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Агама" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Агама", Limited Liability 

Company "Agama"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1147847357932, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7840514420. 

Місцезнаходження юридичної особи: 191015, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург,  

вул. Тверська, буд. 8, к. 2, літера Б, офіс 437 

(191015, Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, ул. Тверская, д. 8, к. 2, литера Б,  

офис 437). 

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;  

десять років 



 

80 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 
 

80.  Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Навсі" (Общество с ограниченной 
ответственностью "Навси", Limited Liability 
Company "Navsi"). Відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації: основний державний реєстраційний 
номер – 1037843137386, ідентифікаційний номер 
платника податків – 7825412304. 
Місцезнаходження юридичної особи: 197372, 
Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, 
проспект Богатирський, буд. 26, к. 1, літера А, 
приміщ. 35Н, кімн. 1.1-2.7 (197372, Российская 
Федерация, г. Санкт-Петербург,  
проспект Богатырский, д. 26, к. 1, литера А, 
помещ. 35Н, ком. 1.1-2.7). 

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;  

десять років 



 

81 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;  
11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

81.  Товариство з обмеженою відповідальністю "Нова 

Дубровка" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Новая Дубровка", Limited 

Liability Company " Novaya Dubrovka "). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1074703008071, ідентифікаційний номер 

платника податків – 4703101112. 

Місцезнаходження юридичної особи: 188684, 

Російська Федерація, Ленінградська область, 

Всеволожський район, смт Дубровка,  

вул. Радянська, буд. 1 (188684, Российская 

Федерация, Ленинградская область, 

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;  

десять років 



 

82 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Всеволожский район, гп. Дубровка,  

ул. Советская, д. 1). 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;  
11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

82.  Товариство з обмеженою відповідальністю "Телс 
карго лайн" (Общество с ограниченной 
ответственностью "Телс карго лайн", Limited 
Liability Company "Tels Cargo Line"). Відомості 
згідно з Єдиним державним реєстром юридичних 
осіб Російської Федерації: основний державний 
реєстраційний номер – 1137746734399, 
ідентифікаційний номер платника податків – 
7743897658. Місцезнаходження юридичної особи: 
215866, Російська Федерація, Смоленська 
область, Кардимовський район, с. Каменка,  
вул. Магістральна, будова 17А, пов. 3, приміщ. 2 
(215866, Российская Федерация, Смоленская 
область, Кардымовский район, д. Каменка,  
ул. Магистральная, стр. 17А, эт. 3, помещ. 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;  

десять років 



 

83 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;  
11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

83.  Товариство з обмеженою відповідальністю "Ітеко 
Росія" (Общество с ограниченной 
ответственностью "Итеко Россия", Limited 
Liability Company "Iteco Russia"). Відомості згідно 
з Єдиним державним реєстром юридичних осіб 
Російської Федерації: основний державний 
реєстраційний номер – 1125250004285, 
ідентифікаційний номер платника податків – 
5250056647. Місцезнаходження юридичної особи: 
607600, Російська Федерація, Нижньогородська 
область, Богородський район, м. Богородськ,  
вул. Леніна, буд. 135, приміщ. 3 (607600, 
Российская Федерация, Нижегородская область, 
Богородский район, г. Богородск, ул. Ленина,  
д. 135, помещ. 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;  

десять років 



 

84 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності;  
11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

84.  Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Група компаній "Д-транс" (Общество с 
ограниченной ответственностью "Группа 
компаний "Д-транс", Limited Liability Company 
"Group of companies "D-trans"). Відомості згідно з 
Єдиним державним реєстром юридичних осіб 
Російської Федерації: основний державний 
реєстраційний номер – 1055006342203, 
ідентифікаційний номер платника податків – 
5032134422. Місцезнаходження юридичної особи: 
143006, Російська Федерація, Московська область, 
м. Одинцово, вул. Верхньо-Пролетарська,  
буд. 56, кімн. 1 (143006, Российская Федерация, 
Московская область, г. Одинцово,  
ул. Верхне-Пролетарская, д. 56, ком. 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;  

десять років 



 

85 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 
 

85.  Товариство з обмеженою відповідальністю 
"НЕВНОВ" (Общество с ограниченной 
ответсвенностью "НЕВНОВ", Limited Liability 
Company "NEVNOV"). Відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації: основний державний реєстраційний 
номер – 1177847063316, ідентифікаційний номер 
платника податків – 7814681369. 
Місцезнаходження юридичної особи: 197374, 
Російська Федерація, м. Санкт-Петербурнг, 
проспект Приморський, буд. 78, к. 5, будова 1, 
приміщ. 1-Н, частина приміщення № 185 (197374, 
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 
проспект Приморский, д. 78, к. 5, строение 1, 
помещ. 1-Н, часть помещения № 185). 

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;  

десять років 



 

86 

Продовження додатка 2  
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 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 передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності;  

11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

______________________________ 


