
Додаток 2 

до рішення Ради національної безпеки і оборони України  

від 10 березня 2023 року "Про застосування та внесення змін 

до персональних спеціальних економічних та інших 

обмежувальних заходів (санкцій) ", введеного в дію Указом 

Президента України від 10 березня 2023 року № 145/2023 

 

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, 

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

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

1.  Акціонерне товариство "СпортБет" 

(Акционерное общество "СпортБет", 

Joint-Stock Company "SportBet"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1027739040812, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7710310850. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

107023, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Електрозаводська, буд. 24, прим. V, 

пов. 4, кімн. 407 (107023, Российская 

Федерация, г. Москва,  

ул. Электрозаводская, д. 24, пом. V,  

этаж 4, ком. 407), вебсайт – 

https://mostbet.ru/. 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

п'ятдесят 

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 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах mostbet.ru, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 
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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 

2.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "П'ятигорський 

іподром" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Пятигорский 

ипподром", Limited Liability Company 

"Pyatigorsk Hippodrome"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1037739449110, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7705252264. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

357528, Російська Федерація, 

Ставропoльський край, м. П'ятигорськ, 

вул. Єрмолова, буд. 219 (357528, 

Российская Федерация, Ставропольский 

край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 219), 

вебсайт – https://poolbet.ru/. 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

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 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах poolbet.ru, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

3.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Ф.О.Н." (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Ф.О.Н.", Limited Liability Company 

"F.O.N."). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

п'ятдесят 

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 

1147748005426, ідентифікаційний номер 

платника податків – 9715010229. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

127562, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Декабристів, буд. 8 (127562, 

Российская Федерация, г. Москва,  

ул. Декабристов, д. 8), вебсайт – 

https://www.fonbet.ru/. 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах fonbet.ru, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

4.  Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фортуна" (Общество с 
ограниченной ответственностью 
"Фортуна", Limited Liability Company 
"Fortuna"). Відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб 
Російської Федерації: основний 
державний реєстраційний номер – 
1026103270280, ідентифікаційний номер 
платника податків – 6164205110. 
Місцезнаходження юридичної особи: 
344037, Російська Федерація, Ростовська 
область, м. Ростов-на-Дону, вул. 20-та 
Лінія, буд. 22 (344037, Российская 
Федерация, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, ул. 20-я Линия, д. 22), 
вебсайт – https://www.betcity.ru/. 

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 

п'ятдесят 

років 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах betcity.ru, інших вебресурсів / сервісів, які 
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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 

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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

5.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Перша міжнародна 

букмекерська компанія" (Общество с 

ограниченной ответственностью "Первая 

международная букмекерская компания", 

Limited Liability Company "First 

international betting company"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1087746968759, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7729607406. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

125196, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Лісна, буд. 3, пов. 3, прим. II,  

кімн. 29 (125196, Российская Федерация, 

г. Москва, ул. Лесная, д. 3, этаж 3,  

пом. II, комн. 29), вебсайт – 

https://www.ligastavok.ru/. 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 
і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 
послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 
власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 
у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 
у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з Законом; 

п'ятдесят 

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 

10) 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); 
11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 
(повна заборона); 
12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 
на управління юридичною особою чи її діяльність; 
13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 
програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 
14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 
цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 
зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 
інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 
доменах та субдоменах ligastavok.ru, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

6.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Керуюча компанія 

Національного союзу конярства" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая 

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; 

п'ятдесят 

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 

компания Национального коневодческого 

союза", Limited Liability Company 

"Managing company of the National horse 

breeding union"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних 

осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1077758954635, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7714707736. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

123112, Російська Федерація, м. Москва, 

Пресненська набережна, буд. 8, будова 1, 

пов. 11 (123112, Российская Федерация, 

г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, 

строение 1, этаж 11), вебсайт – 

http://www.winline.ru/.  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 



 

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 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

Інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах winline.ru, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

7.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Букмекерська контора 

"Парі" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Букмекерская контора 

"Пари", Limited Liability Company 

"Betting office "Pari"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних 

осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1027703029188, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7703365167. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

109316, Російська Федерація, м. Москва, 

Волгоградський проспект, буд. 43,  

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; 

п'ятдесят 

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 

корп. 3, пов. 1, прим. II, кімн. 80 (109316, 

Российская Федерация, г. Москва, 

Волгоградский проспект, д. 43, корп. 3, 

этаж 1, пом. II, ком. 80), вебсайти – 

http://www.888.ru/, www.paribet.ru.  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 
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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 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах 888.ru, paribet.ru, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

8.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Атлантік-М" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Атлантик-М", Limited 

Liability Company "Atlantik-M"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1037709045934, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7709424267. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

127562, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Декабристів, буд. 8 (127562, 

Российская Федерация, г. Москва,  

ул. Декабристов, д. 8), вебсайт – 

https://www.bettery.ru/.  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

п'ятдесят 

років 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах bettery.ru, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 
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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 

9.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "БетРінг" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"БетРинг", Limited Liability Company 

"BetRing"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1097232016848, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7202197786. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

344011, Російська Федерація,  

Ростовська область, м. Ростов-на-Дону, 

пров. Доломановський, буд. 70, корп. Д, 

пов. 7, прим. 2 (344011, Российская 

Федерация, Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 

д. 70, корп. Д, этаж 7, пом. 2), вебсайт – 

https://www.betring.org/. 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

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 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах betring.org, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

10.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Рус-Телетот" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Рус-Телетот", Limited 

Liability Company "Rus-Teletot"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

п'ятдесят 

років 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

реєстраційний номер – 1037739208451, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7714156454. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

119311, Російська Федерація, м. Москва, 

Ломоносовський проспект, буд. 25,  

корп. 2, прим. 9 (119311, Российская 

Федерация, г. Москва, Ломоносовский 

проспект, д. 25, корп. 2, пом. 9), вебсайт – 

http://www.tennisi.bet/. 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах tennisi.bet, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

11.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Букмекерська контора 

"Марафон" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Букмекерская контора 

"Марафон", Limited Liability Company 

"Bookmaker office "Marathon"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1027700244725, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7701180668. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

107113, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Маленковська, буд. 32, будова 3 

(107113, 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; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

п'ятдесят 

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 

г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, 

строение 3), вебсайт – 

https://www.marathonbet.ru/. 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

Інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах marathonbet.ru, інших вебресурсів / сервісів, які 
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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 

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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

12.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю Фірма "СТОМ" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью Фирма "СТОМ", 

Limited Liability Company Firma 

"STOM"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1027739014291, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7705005321. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

353733, Російська Федерація, м. Москва, 

Краснодарський край, Каневський 

мікрорайон, сільське поселення 

Каневське, станиця Каневська,  

вул. Леніна, буд. 136, кімн. 5/1 (353733, 

Российская Федерация, Краснодарский 

край, Каневский микрорайон, сельское 

поселение Каневское, станица Каневская, 

ул. Ленина, д. 136, ком. 5/1), вебсайт – 

https://betboom.ru/. 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 
і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 
послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 
власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 
у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 
у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з Законом; 

п'ятдесят 

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 

10) 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); 
11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 
(повна заборона); 
12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 
на управління юридичною особою чи її діяльність; 
13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 
програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 
14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 
цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 
зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 
інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 
доменах та субдоменах betboom.ru, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

13.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Санторін" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Санторин", Limited Liability Company 

"Santorin"). Відомості згідно з Єдиним 

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; 

п'ятдесят 

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 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1034700579407, ідентифікаційний номер 

платника податків – 4703069532. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

198255, Російська Федерація, м. Санкт-

Петербург, Дачний проспект, буд. 9, 

корп. 1, літ. А, прим. 9Н, прим. 3 (198255, 

Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, Дачный проспект, д. 9,  

корп. 1, лит. А, пом. 9Н, пом. 3),  

вебсайт – https://www.baltbet.ru/.  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
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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 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах baltbet.ru, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

14.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Ставка РУ" (Общество 

с ограниченной ответственностью 

"Ставка РУ", Limited Liability Company 

"Stavka RU"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1097746541144, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7743754297. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

241035, Російська Федерація, Брянська 

область, м. Брянськ, вул. Ульянова, 

будова 4Б, кімн. 5, 7, літер А, пов. 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; 

п'ятдесят 

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 

(241035, Российская Федерация, 

Брянская область, г. Брянск,  

ул. Ульянова, строение 4Б, ком. 5, 7, 

литер А, эт. 1), вебсайти – 

https://1xstavka.ru/, http://bukmekerpub.ru/.  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 
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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 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах 1xstavka.ru, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

15.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Інвест Гарант" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Инвест Гарант", 

Limited Liability Company "Invest 

Garant"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1057701060801, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7701353624. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

123290, Російська Федерація, м. Москва, 

Шелепіхінське шосе, буд. 11, корп. 2, 

цокольний поверх, прим. I, кімн. 19 

(123290, Российская Федерация,  

г. Москва, Шелепихинское шоссе, д. 11, 

корп. 2, цокольный этаж, пом. I, ком. 19), 

вебсайт – https://zenit.win/.  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

п'ятдесят 

років 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах zenit.win, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 
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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 

16.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Панорама" (Общество 

с ограниченной ответственностью 

"Панорама", Limited Liability Company 

"Panorama"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

5107746077270, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7724774040. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

123317, Російська Федерація, м. Москва, 

Пресненська набережна, буд. 8, будова 1, 

пов. 5, офіс 16 (123317, Российская 

Федерация, г. Москва, Пресненская 

набережная, д. 8, строение 1, этаж 5, 

офіс 16), вебсайт – https://abet.ru/.  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах abet.ru, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

17.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Лєон" (Общество с 

ограниченной ответственностью "Леон", 

Limited Liability Company "Leon"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1117746832367, 

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); 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7707760834. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

123290, Російська Федерація, м. Москва, 

Шелепіхінське шосе, буд. 11, корп. 2, 

цокольний поверх, прим. I, кімн. 24 

(123290, Российская Федерация,  

г. Москва, Шелепихинское шоссе, д. 11, 

корп. 2, цокольный этаж, пом. I, ком. 24), 

вебсайт – https://leon.ru/. 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах leon.ru, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

18.  Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Бет.Ру" (Общество с 
ограниченной ответственностью 
"Бет.Ру", Limited Liability Company 
"Bet.Ru"). Відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб 
Російської Федерації: основний 
державний реєстраційний номер – 
1117746115486, ідентифікаційний номер 
платника податків – 7743808721. 
Місцезнаходження юридичної особи: 
123290, Російська Федерація, м. Москва, 
вул. 2-га Магістральна, буд. 3, будова 1, 
пов. 1, кімн. 23 (123290, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. 2-я 
Магистральная, д. 3, строение 1, этаж 1, 
ком. 23), вебсайт – https://ggbet.ru/. 

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 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах ggbet.ru, інших вебресурсів / сервісів, які 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

19.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Мелофон" (Общество 

с ограниченной ответственностью 

"Мелофон", Limited Liability Company 

"Melofon"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1122540001825, ідентифікаційний номер 

платника податків – 2540179758. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

117218, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Кржижановського, буд. 14, корп. 3, 

прим. XVI, кімн. 22 (117218, Российская 

Федерация, г. Москва, 

ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3,  

пом. XVI, ком. 22), вебсайти – 

https://melbet.ru/, https://voltbet.ru.  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

п'ятдесят 

років 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах melbet.ru, voltbet.ru, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

20.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "БК "Олімп" (Общество 

с ограниченной ответственностью "БК 

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 

п'ятдесят 

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 

"Олимп", Limited Liability Company "BK 

"Olimp"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1127747004648, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7726705980. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

123290, Російська Федерація, м. Москва, 

Шелепіхінське шосе, буд. 11, корп. 2, 

цокольний поверх, прим. I, кімн. 18 

(123290, Российская Федерация,  

г. Москва, Шелепихинское шоссе, д. 11, 

корп. 2, цокольный этаж, пом. I, ком. 18), 

вебсайт – https://www.olimp.bet/.  

(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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах olimp.bet, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

21.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Фонкор" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Фонкор", Limited Liability Company 

"Fonkor"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1147746836203, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7726752148. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

 

п'ятдесят 

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 

142200, Російська Федерація, Московська 

область, міський округ Серпухов,  

площа Леніна, буд. 4, пов. 2, прим. 18 

(142200, Российская Федерация, 

Московская область, городской округ 

Серпухов, площадь Ленина, д. 4, этаж 2, 

помещ. 18), вебсайт – www.fon.bet. 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах fon.bet, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

22.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Голден Бет" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Голден Бет", Limited 

Liability Company "Golden Bet"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 5157746288772, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7721414931. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

354000, Російська Федерація, 

Краснодарський край, міський округ 

місто-курорт Сочі, м. Сочі, 

вул. Островського, буд. 23, офіс № 11 

(354000, Российская Федерация, 

Краснодарский край, городской округ 

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; 

 

п'ятдесят 

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 

город-курорт Сочи, г. Сочи, 

ул. Островского, д. 23, офис № 11), 

вебсайт – https://www.bet365.ru/. 

8) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах bet365.ru, інших вебресурсів / сервісів, які 

забезпечують доступ до порталу підсанкційної особи (товарного знака, його 



 

39 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

23.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Спортрадар" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Спортрадар", Limited 

Liability Company "Sportradar"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1182536034295, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2540247493. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

117418, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Новочерьомушкінська, буд. 61,  

кімн. 61 (117418, Российская Федерация, 

г. Москва, ул. Новочеремушкинская,  

д. 61, ком. 61), вебсайт – 

https://astrabet.ru/.  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

п'ятдесят 

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 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах astrabet.ru, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

24.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Стар Бет" (Общество с 

ограниченной ответственностью "Стар 

Бет", Limited Liability Company "Star 

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 

п'ятдесят 

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 

Bet"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

5117746022114, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7708752811. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

115432, Російська Федерація, м. Москва, 

2-й Кожухівський проїзд, буд. 29, корп. 2, 

будова 16, пов. 6, прим. I, частина 

кімнати 20А (115432, Российская 

Федерация, г. Москва, 2-й Кожуховский 

проезд, д. 29, корп. 2, строение 16,  

этаж 6, пом. I, часть комнаты 20А), 

вебсайт – https://star-bet.ru/. 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах star-bet.ru, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

25.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Інвестиційна компанія 

Центр" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Инвестиционная 

компания Центр", Limited Liability 

Company "Investment company Center"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 5077746929926, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7710678386. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 
розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 
також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 
(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 
перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами; 

п'ятдесят 

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 

420095, Російська Федерація, Республіка 

Татарстан, м. Казань, вул. Повстання, 

буд. 84, кв. 1000 (420095, Российская 

Федерация, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Восстания, д. 84, кв. 1000). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 
і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 
послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 
власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 
у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 
у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з Законом; 
10) 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); 
11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 
(повна заборона); 
12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 
на управління юридичною особою чи її діяльність; 
13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 
програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 
14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 
цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 
зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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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 

26.  Акціонерне товариство "Російські 

іподроми" (Акционерное общество 

"Российские ипподромы", Joint-Stock 

Company "Russian hippodromes"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1127746402112, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7714873807. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

125284, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Бігова, буд. 22 (125284, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Беговая, д. 22), 

вебсайт – https://www.cmh.ru/.  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

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 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах cmh.ru, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

27.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Спортлото" (Общество 

с ограниченной ответственностью 

"Спортлото", Limited Liability Company 

"Sportloto"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

п'ятдесят 

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 

1107746125607, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7743771091. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

109316, Російська Федерація, м. Москва, 

Волгоградський проспект, буд. 43,  

корп. 3, пов. 12, пом. XXVII, кімн. 9Д 

(109316, Российская Федерация,  

г. Москва, Волгоградский проспект, д. 43, 

корп. 3, этаж 12, пом. XXVII, ком. 9Д), 

вебсайт – https://sportloto.ru/.  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах sportloto.ru, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

28.  Акціонерне товариство "ДСЛ" 

(Акционерное общество "ГСЛ", Joint-

Stock Company "SSL"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних 

осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1127746024120, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7728795958. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

109316, Російська Федерація, м. Москва, 

Волгоградський проспект, буд. 43,  

корп. 3, пов. 12, прим. XXVII, кімн. 9Н 

(109316, Российская Федерация,  

г. Москва, Волгоградский проспект, д. 43, 

корп. 3, этаж 12, пом. XXVII, ком. 9Н), 

вебсайт – https://vgl-sport.ru/.  

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 

п'ятдесят 

років 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах vgl-sport.ru, інших вебресурсів / сервісів, які 
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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 

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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

29.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Спортивні лотереї" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Спортивные лотереи", 

Limited Liability Company "Sports 

Lotteries"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1195027010386, ідентифікаційний номер 

платника податків – 5003133760. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

142210, Російська Федерація,  

Московська область, м. Серпухів,  

пров. Клубний, буд. 1/2, прим. 203 

(142210, Российская Федерация, 

Московская область, г. Серпухов,  

пер. Клубный, д. 1/2, пом. 203), вебсайт – 

https://www.sportloto.ru.  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

п'ятдесят 

років 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах sportloto.ru, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

30.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Алтай Пелас" 

(Общество с ограниченной 

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 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

ответственностью "Алтай Пэлас", Limited 

Liability Company "Altai Palace"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1162225077937, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2204080311. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

659636, Російська Федерація, Алтайський 

край, Алтайський муніципальний район, 

сільське поселення Айська селищна рада, 

територія Урочище Каім, будівля 1 

(659636, Российская Федерация, 

Алтайский край, Алтайский 

муниципальный район, сельское 

поселение Айский сельсовет, территория 

Урочище Каим, здание 1), вебсайт – 

https://altaipalace.net/.  

(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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах altaipalace.net, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

31.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Невеленд" (Общество 

с ограниченной ответственностью 

"Невеленд", Limited Liability Company 

"Neverland"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1157746809626, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7723407577. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

 

п'ятдесят 

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 

238590, Російська Федерація, 

Калінінградська область, 

Зеленоградський муніципальний округ, 

селище Куліково, територія комплекс 

"Янтарний", вул. Янтарна, будівля 6, 

корпус 1, приміщення 3 (238590, 

Российская Федерация,  

Калининградская область, 

Зеленоградский муниципальный округ, 

поселок Куликово, территория комплекс 

"Янтарный", ул. Янтарная, здание 6, 

корпус 1, помещение 3), вебсайт – 

http://nevelend.ru/. 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах nevelend.ru, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

32.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Юні Геймінг Компані" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Юни Гейминг 

Компани", Limited Liability Company "Uni 

Gaming Company"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних 

осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1163926081989, ідентифікаційний номер 

платника податків – 3906999443. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

238590, Російська Федерація, 

Калінінградська область, 

Зеленоградський муніципальний округ, 

селище Куліково, територія комплекс 

"Янтарний", вул. Янтарна, будівля 4, 

прим. 218 (238590, Российская 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

 

п'ятдесят 

років 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Федерация, Калининградская область, 

Зеленоградский муниципальный округ, 

поселок Куликово, территория комплекс 

"Янтарный", ул. Янтарная, здание 4,  

пом. 218), вебсайт – http://www.sobranie-

casino.com/.  

8) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах sobranie-casino.com, інших вебресурсів / сервісів, які 

забезпечують доступ до порталу підсанкційної особи (товарного знака, його 
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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 

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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

33.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Домейн" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Домейн", Limited Liability Company 

"Domain"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1152367006000, ідентифікаційний номер 

платника податків – 2317079557. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

354392, Російська Федерація, 

Краснодарський край, м. Сочі, 

с. Естосадок, набережна Пори року,  

буд. 11, офіс 202 (354392, Российская 

Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, 

с. Эстосадок, набережная Времена года, 

д. 11, офис 202), вебсайт –  

http://do-mein.ru.  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

п'ятдесят 

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 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах do-mein.ru, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

34.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Джі1 Інтертейнмент" 

(общество с ограниченной 

ответственностью "Джи1 

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 

п'ятдесят 

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 

Интертейнмент", Limited Liability 

Company "G1 Entertainment". Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1102502002239, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2502041903. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

690003, Російська Федерація, 

Приморський край, м. Владивосток,  

вул. Станюковича, буд. 3 (690003, 

Российская Федерация,  

Приморский край, г. Владивосток,  

ул. Станюковича, д. 3), вебсайт – 

http://gle.ru/.  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
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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 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах gle.ru, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

35.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Даймонд Форчун" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Даймонд Форчун", 

Limited Liability Company "Diamond 

Fortune"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1152502000155, ідентифікаційний номер 

платника податків – 2502050986. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

692760, Російська Федерація, 

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; 

п'ятдесят 

років 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Приморський край, м. Артем,  

вул. Дзержинського, буд. 2, офіс 5А 

(692760, Российская Федерация, 

Приморский край, г. Артем,  

ул. Дзержинского, д. 2, офис 5А). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 
і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 
послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 
власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 
у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 
у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з Законом; 
10) 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); 
11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 
(повна заборона); 
12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 
на управління юридичною особою чи її діяльність; 
13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 
програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 
14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 
цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 
зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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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 

36.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Приморський 

Ентертейнмент Резортз Сіті" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Приморский Энтертейнмент Резортз 

Сити", Limited Liability Company 

"Primorsky Entertainment Resorts City"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1142502000827, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2502049194. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

692770, Російська Федерація, 

Приморський край, м. Артем,  

провулок Заводський, буд. 12, каб. 301 

(692770, Российская Федерация, 

Приморский край, г. Артем,  

переулок Заводской, д. 12, каб. 301). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

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 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

37.  Непублічне акціонерне товариство 

"Шамбала" (Непубличное акционерное 

общество "Шамбала", Non-public Joint-

Stock Company "Shambala"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1102310001375, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2310144888. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

692760, Російська Федерація, 

Приморський край, м. Артем, територія 

Бухта Мурав'їна, буд. 73, корпус 5,  

офіс 311 (692760, 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; 

 

п'ятдесят 

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 

Приморский край, г. Артем, территория 

Бухта Муравьиная, д. 73, корпус 5,  

офис 311). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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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 

38.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю небанківська кредитна 

організація "Мобільна карта" (Общество 

с ограниченной ответственностью 

небанковская кредитная организация 

"Мобильная карта", Limited Liability 

Company Non-Bank Credit Organization 

"Mobilnaya Karta"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних 

осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1137800007124, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7835905228. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

191024, Російська Федерація,  

м. Санкт-Петербург, вул. 2-га Радянська, 

буд. 27/2, літера А, приміщення 62-Н 

(191024, Российская Федерация,  

г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская,  

д. 27/2, литера А, помещение 62-Н), 

вебсайт – https://1cupis.ru/.  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах 1cupis.ru, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

39.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Діджитал Беттінг" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Диджитал беттинг", 

Limited Liability Company "Digital 

Betting"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

державний реєстраційний номер – 

1157746748257, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7703391350. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

123022, Російська Федерація, м. Москва, 

шосе Звенигородське, буд. 9/27, будова 1, 

пов. 5, прим. II, кімн. 12 (123022, 

Российская Федерация, г. Москва,  

шоссе Звенигородское, д. 9/27,  

строение 1, этаж 5, пом. II, ком. 12), 

вебсайт – http://bwin.ru/.  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах bwin.ru, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

40.  Регіональна громадська організація 
"Гільдія ветеринарних лікарів" 
(Региональная общественная организация 
"Гильдия ветеринарных врачей", Regional 
public organization "Guild of veterinarians" 
/ Regional public organization "Gil'diya 
veterinarnykh vrachey"). Відомості згідно з 
Єдиним державним реєстром юридичних 
осіб Російської Федерації: основний 
державний реєстраційний номер – 
1027700357728, ідентифікаційний номер 
платника податків – 7707121556. 
Місцезнаходження юридичної особи: 
103051, Російська Федерація, м. Москва, 
бульв. Цвітний, буд. 11, к. 1 (103051, 
Российская Федерация, г. Москва,  
бульв. Цветной, д.11, 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; 
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; 

п'ятдесят 

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 

8) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 
і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 
послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 
власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 
у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 
у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з Законом; 
10) 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); 
11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 
(повна заборона); 
12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 
на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

41.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Реєстратор доменних 

імен РЕГ.РУ" (Общество с ограниченной 

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 

п'ятдесят 

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 

ответственностью "Регистратор 

доменных имен РЕГ.РУ", Limited 

Liability Company "Domain name registrar 

REG.RU" / Limited Liability Company 

"Registrator domennykh imen REG.RU"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1067746613494, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7733568767. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Російська Федерація, 123308, м. Москва, 

вул. 3-тя Хорошовська, буд. 2, будова 1, 

пов./прим./кімн. 1/1/12 (123308, 

Российская Федерация, г. Москва,  

ул. 3-я Хорошёвская, д. 2, стр. 1, 

эт./пом./ком. 1/1/12). 

(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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

42.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Парі Інжиніринг Рус" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Пари Инжиниринг 

Рус", Limited Liability Company "Pari 

Engineering Rus"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних 

осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

5157746308726, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7714369244. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

125284, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Бігова, буд. 22 (125284, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Беговая, д. 22).  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

 

п'ятдесят 

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 

8) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

43.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Аі Ві Ей Естейт 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

п'ятдесят 

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 

Менеджмент" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Аи Ви Эй Эстейт 

Менеджмент", Limited Liability Company 

"I V A Estate Management"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1157746790860, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7709466563. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

109028, Російська Федерація, м. Москва, 

Тессінський пров., буд. 5, будова 1,  

пов. 1, прим. ІІІ, ч. к. 3 (109028, 

Российская Федерация, м. Москва, 

Тессинский пер., д. 5, строение 1, эт. 1, 

пом. III ч. к. 3).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

44.  Автономна некомерційна організація 
"Координаційний центр національного 
домена мережі Інтернет" (Автономная 
некоммерческая организация 
"Координационный центр национального 
домена сети Интернет", Autonomous non-
profit organization "Coordinating Center of 
the National Internet Domain"). Відомості 
згідно з Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб Російської Федерації: 
основний державний реєстраційний 
номер – 1027739030582, 
ідентифікаційний номер платника 
податків – 7703288508. 
Місцезнаходження юридичної особи: 
123610, Російська Федерація, м. Москва, 
вул. 8 Березня, буд. 1, будова 12 (123610, 
Российская Федерация, 127083,  
г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 
і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

п'ятдесят 

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 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 
послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 
власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 
у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 
у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з Законом; 
10) 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); 
11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 
(повна заборона); 
12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 
на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

45.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Управ-Вертикаль" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Управ-Вертикаль", 

Limited Liability Company "Uprav-

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; 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Vertikal'"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1030900707727, ідентифікаційний номер 

платника податків – 0901050511. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

369000, Російська Федерація, Карачаєво-

Черкеська Республіка, м. Черкеськ,  

вул. Привокзальна, буд. 22, к. А (369000, 

Российская Федерация, Карачаево-

Черкесская Республика, г. Черкесск,  

ул. Привокзальная, д. 22, к. А). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

46.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "КредитCервіс" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "КредитCервис", 

Limited Liability Company 

"CreditService"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних 

осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1112651003002, ідентифікаційний номер 

платника податків – 2634801540. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

355042, Російська Федерація, 

Ставропольський край, м. Ставрополь, 

вул. 50 Років ВЛКСМ, буд. 57А (355042, 

Российская Федерация,  

Ставропольский край, г. Ставрополь,  

ул. 50 Лет ВЛКСМ, д. 57А).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

47.  Акціонерне товариство "Регіональний 

мережевий інформаційний центр" 

(Акционерное общество "Региональный 

сетевой информационный центр", Joint-

Stock Company "Regional Network 

Information Center"). Відомості згідно з 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Єдиним державним реєстром юридичних 

осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1067746823099, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7733573894. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

123308, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. 3-тя Хорошовська, буд. 2, будова 1, 

пов. 1, прим. І, кімн. 41 (123308, 

Российская Федерация, г. Москва,  

ул. 3-я Хорошёвская, д. 2, стр. 1, эт. 1, 

пом. I, ком. 41). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

48.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "БетСіті" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"БетСити", Limited Liability Company 

"BetCity"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1037702034941, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7702357533. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

344037, Російська Федерація, Ростовська 

область, м. Ростов-на-Дону, вул. 20-та 

Лінія, буд. 22, кв. 1 (344037, Российская 

Федерация, Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, ул. 20-я Линия, д. 22, 

кв. 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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах betcity.ru, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

49.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Будівельна компанія 

"Будзамовник" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Строительная компания 

"Стройзаказчик", Limited Liability 

Company "Construction Company 

"Stroyzakazchik" / Limited Liability 

Company "Stroitel'naya kompaniya 

"Stroyzakazchik"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних 

осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1086141000725, ідентифікаційний номер 

платника податків – 6141030560. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

346885, Російська Федерація,  

Ростовська область, м. Батайськ,  

вул. Огородня, буд. 84, корп. 4,  

прим. 1-10 (346885, Российская 

Федерация, Ростовская область,  

г. Батайск, ул. Огородная, д. 84, корп. 4, 

пом. 1-10). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

50.  Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Парітет+" (Общество с 
ограниченной ответственностью 
"Паритет+", Limited Liability Company 
"Paritet+"). Відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб 
Російської Федерації: основний 
державний реєстраційний номер – 
1197746568832, ідентифікаційний номер 
платника податків – 9706002648. 
Місцезнаходження юридичної особи: 
119017, Російська Федерація, м. Москва, 
пров. Лаврушинський, буд. 5А, будова 1, 
прим. 3 (119017, Российская Федерация, 
г. Москва, пер. Лаврушинский, д. 5А,  
стр. 1, пом. 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; 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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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 

51.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Спортивний світ" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Спортивный мир", 

Limited Liability Company "Sports world" / 

Limited Liability Company "Sportivny 

mir"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1227700185536, ідентифікаційний номер 

платника податків – 9710097089. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

125196, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Лісова, буд. 3, прим. ІІІ, кімн. 27 

(125196, Российская Федерация,  

г. Москва, ул. Лесная, д. 3, пом. III,  

ком. 27).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

52.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Садиба в Кадашах" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Усадьба в Кадашах", 

Limited Liability Company "Usad'ba v 

Kadashakh"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1127746390507, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7706774873. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

119017, Російська Федерація, м. Москва, 

пров. Лаврушинський, буд. 5А, будова 1 

(119017, 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; 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

г. Москва, пер. Лаврушинский, д. 5А, 

стр. 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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

53.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Інтехно" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Интехно", Limited Liability Company 

"Intechno"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1207700480921, ідентифікаційний номер 

платника податків – 9706011378. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

119017, Російська Федерація, м. Москва, 

пров. Лаврушинський, буд. 5А, будова 1, 

пов. 1, кімн. 8 (119017, Российская 

Федерация, г. Москва,  

пер. Лаврушинский, д. 5А, стр. 1, эт. 1, 

ком. 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; 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

54.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Управляюча компанія 

"Маестро" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая 

компания "Маэстро", Limited Liability 

Company "Мanagement company 

"Maestro"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1117746997818, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7705971734. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

125196, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Лісова, буд. 3, пов. 2, пом. ІІ,  

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; 

 

п'ятдесят 

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 

кімн. 1-6, 16-20 (125196, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Лесная, д. 3,  

эт. 2, пом. II, ком. 1-6, 16-20).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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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 

55.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Квінтесенс" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Квинтэссэнс", Limited 

Liability Company "Quintessence" / Limited 

Liability Company "Kvintessens"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1027739095889, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7704088082. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

119270, Російська Федерація, м. Москва, 

набережна Фрунзенська, буд. 54 (119270, 

Российская Федерация, г. Москва, 

набережная Фрунзенская, д. 54). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

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 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

56.  Спілка "Перша саморегульована 

організація букмекерів" (Союз "Первая 

саморегулируемая организация 

букмекеров", Union "First Self-Regulating 

Bookmakers Organization"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1117799005642, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7709470908. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

123112, Російська Федерація, м. Москва, 

наб. Пресненська, буд. 12,  

пов./кімн. 38/23 (123112, Российская 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

 

п'ятдесят 

років 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Федерация, г. Москва, наб. Пресненская, 

д. 12, эт./ком. 38/23). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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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 

57.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ЛС Груп" (Общество с 

ограниченной ответственностью "ЛС 

Групп", Limited Liability Company "LS 

Group"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1227700489752, ідентифікаційний номер 

платника податків – 9710101352. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

125196, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Лісова, буд. 3, пов. 2, прим. ІІІ,  

кімн. 23 (125196, Российская Федерация, 

г. Москва, ул. Лесная, д. 3, эт. 2, пом. III, 

ком. 23). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 
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11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

58.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Трейдінг Хаус" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Трейдинг Хаус", 

Limited Liability Company "Trading 

House"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1227700670746, ідентифікаційний номер 

платника податків – 9710104610. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

125196, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Лісова, буд. 3, пов. 2, прим. ІІІ,  

кімн. 22 (125196, 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; 

 

п'ятдесят 

років 
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г. Москва, ул. Лесная, д. 3, эт. 2, пом. III, 

ком. 22). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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59.  Акціонерне товариство "Траффік" 

(Акционерное общество "Траффик", 

Joint-Stock Company "Traffic"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1197847004794, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7810747315. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

196084, Російська Федерація, м. Санкт-

Петербург, просп. Московський, буд. 94, 

літер А, частина приміщення 8-Н 

(196084, Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, пр-кт Московский, д. 94, 

литер А, часть помещения 8-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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

60.  Акціонерне товариство "Тріппл Ві" 
(Акционерное общество "Триппл Ви", 
Joint-Stock Company "TRIPPL Vi"). 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації: основний державний 
реєстраційний номер – 1227700220560, 
ідентифікаційний номер платника 
податків – 9725081211. 
Місцезнаходження юридичної особи: 
115280, Російська Федерація, м. Москва, 
вул. Ленінська Слобода, буд. 19, пов. 1, 
кімн. 41Х1Д, оф. Ж5Ф (115280, 
Российская Федерация, г. Москва,  
ул. Ленинская Слобода, д. 19, эт. 1,  
ком. 41Х1Д, оф. Ж5Ф).  

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; 
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98 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

61.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Складський комплекс 

"Яніно" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Складской комплекс 

"Янино", Limited Liability Company 

"Warehouse "Yanino"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних 

осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1137847196200, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7811551844. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

197110, Російська Федерація, м. Санкт-

Петербург, просп. Левашовський, буд. 15, 

літера А, пов./оф./ч./м. 3/305/1/1 (197110, 

Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, пр-кт Левашовский, д. 15, 

литера А, эт./оф./ч./м. 3/305/1/1). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

62.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Глобалтрейд" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Глобалтрейд", Limited 

Liability Company "Globaltrade"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1107746073764, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7724735958. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

127474, Російська Федерація, м. Москва, 

шосе Дмитровське, буд. 60,  

пов./кімн. 2/69 (127474, Российская 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Федерация, г. Москва,  

шоссе Дмитровское, д. 60, эт./ком. 2/69). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

63.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Фінбрідж" (Общество 

с ограниченной ответственностью 

"Финбридж", Limited Liability Company 

"Finbridge"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1156196051880, ідентифікаційний номер 

платника податків – 6162069688. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

344034, Російська Федерація, Ростовська 

область, м. Ростов-на-Дону, вул. Портова, 

буд. 193, оф. 308 (344034, Российская 

Федерация, Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, 

оф. 308).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

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

Строк 

застосування 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

64.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Граючий Світ" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Играющий Мир", 

Limited Liability Company "Playing World" 

/ Limited Liability Company "Igrayushchiy 

Mir"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1027739048985, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7706195989. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

344034, Російська Федерація, Ростовська 

область, м. Ростов-на-Дону, вул. Портова, 

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

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

Строк 

застосування 

буд. 193, оф. 300 (344034, Российская 

Федерация, Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, 

оф. 300).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

65.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Т-Інвест" (Общество с 

ограниченной ответственностью  

"Т-Инвест", Limited Liability Company  

"T-Invest"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

5077746928089, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7728624328. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

119311, Російська Федерація, м. Москва, 

просп. Ломоносовський, буд. 25К2,  

прим. 9 (119311, Российская Федерация, 

г. Москва, пр-кт Ломоносовский, д. 25К2, 

пом. 9). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

66.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Т-АйТі" (Общество с 

ограниченной ответственностью  

"Т-АйТи", Limited Liability Company  

"T-IT"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1217700238040, ідентифікаційний номер 

платника податків – 9729308791. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

119311, Російська Федерація, м. Москва, 

просп. Ломоносовський, буд. 25, корп. 2, 

пов. 1, прим. 6 (119311, Российская 

Федерация, г. Москва,  

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

пр-кт Ломоносовский, д. 25, корп. 2, эт. 1, 

пом. 6). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

67.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Анса-Груп" (Общество 

с ограниченной ответственностью "Анса-

Групп", Limited Liability Company "Ansa-

Group"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1177746640433, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7725382141. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

115088, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Симонівський Вал, буд. 26А,  

кімн. 21 (115088, Российская Федерация, 

г. Москва, ул. Симоновский Вал, д. 26А, 

ком. 21). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

68.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ВК 369" (Общество с 

ограниченной ответственностью "ВК 

369", Limited Liability Company "VK 

369"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1217700321662, ідентифікаційний номер 

платника податків – 9724053042. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

117546, Російська Федерація, м. Москва, 

проїзд Харківський, буд. 2, пов. 4,  

прим. 1, кімн. 22, оф. 3 (117546, 

Российская Федерация, г. Москва,  

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; 

 

п'ятдесят 

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 

проезд Харьковский, д. 2, эт. 4, пом. 1, 

ком. 22, оф. 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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

69.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ПАБ" (Общество с 

ограниченной ответственностью "ПАБ", 

Limited Liability Company "PUB"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1193256003050, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 3257068119. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

241035, Російська Федерація, Брянська 

область, м. Брянськ, вул. Куйбишева,  

буд. 15А, оф. 302 (241035, Российская 

Федерация, Брянская область, г. Брянск, 

ул. Куйбышева, д. 15А, оф. 302).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

70.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Дельта" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Дельта", Limited Liability Company 

"Delta"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1193256004127, ідентифікаційний номер 

платника податків – 3257068944. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

301650, Російська Федерація, Тульська 

область, Новомосковський р-н,  

м. Новомосковськ, вул. Трудові резерви, 

буд. 33Б, прим. 41 (301650, Российская 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

 

п'ятдесят 

років 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Федерация, Тульская область, 

Новомосковский р-н, г. Новомосковск, 

ул. Трудовые резервы, д. 33Б, пом. 41). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

71.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Фаворит" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Фаворит", Limited Liability Company 

"Favorit"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1204600008304, ідентифікаційний номер 

платника податків – 4632269797. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

305000, Російська Федерація, Курська 

область, м. Курськ, вул. Леніна, буд. 30, 

оф. 69 (305000, Российская Федерация, 

Курская область, г. Курск, ул. Ленина,  

д. 30, оф. 69). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  
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Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

72.  Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Актив" (Общество с 
ограниченной ответственностью "Актив", 
Limited Liability Company "Activ"). 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб Російської 
Федерації: основний державний 
реєстраційний номер – 1193256005007, 
ідентифікаційний номер платника 
податків – 3257069553. 
Місцезнаходження юридичної особи: 
241035, Російська Федерація, Брянська 
область, м. Брянськ, вул. Куйбишева,  
буд. 15А, оф. 302А (241035, Российская 
Федерация, Брянская область, г. Брянск, 
ул. Куйбышева, д. 15А, оф. 302А). 

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 
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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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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№ 

з/п 

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

Строк 

застосування 

73.  Акціонерне товариство "Конструктор" 

(Акционерное общество "Конструктор", 

Join-Stock Company "Сonstructor"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1146454003970, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6454142991. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

410028, Російська Федерація, 

Саратовська область, м. Саратов,  

вул. ім. Горького О.М., буд. 16/20 

(410028, Российская Федерация, 

Саратовская область, г. Саратов,  

ул. им. Горького А.М., д. 16/20).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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Строк 

застосування 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

74.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "МВбет" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"МВбет", Limited Liability Company 

"MVbet"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1047300995477, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7325048720. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

432011, Російська Федерація, 

Ульяновська область, м. Ульяновськ,  

вул. Радищева, буд. 3/1, пов. 1, прим. 1 

(432011, 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; 

 

п'ятдесят 

років 
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Ульяновская область, г. Ульяновск,  

ул. Радищева, д. 3/1, эт. 1, пом. 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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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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 

75.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Компанія Інвест" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Компания Инвест", 

Limited Liability Company "Company 

Invest"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1167746567251, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7726379906. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

117525, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Чертанівська, буд. 32, будова 3,  

оф. 201 (117525, Российская Федерация, 

г. Москва, ул. Чертановская, д. 32, стр. 3, 

оф. 201).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

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 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

76.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Арктур" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Арктур", Limited Liability Company 

"Arctour"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1105263009422, ідентифікаційний номер 

платника податків – 5263083180. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

141300, Російська Федерація,  

Московська область, м. Сергіїв Посад,  

просп. Червоної Армії, буд. 121, 

пов./прим. цокольний/2 (141300, 

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Российская Федерация, Московская 

область, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной 

Армии, д. 121, эт./пом. цокольный/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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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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 

77.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Матчбет" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Матчбет", Limited Liability Company 

"Matchbet"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

5157746069840, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7726361289. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

123290, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. 2-га Магістральна, буд. 3, будова 1, 

пов. 1, кімн. 22 (123290, Российская 

Федерация, г. Москва,  

ул. 2-я Магистральная, д. 3, стр. 1, эт. 1, 

ком. 22). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

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 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

78.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Лаки" (Общество с 

ограниченной ответственностью "Лаки", 

Limited Liability Company "Lucky"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1107746473890, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7709855200. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

127055, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Новослобідська, буд. 14/19, будова 1, 

оф. 5, пов. П (127055, Российская 

Федерация, г. Москва,  

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; 

 

п'ятдесят 

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 

ул. Новослободская, д. 14/19, стр. 1,  

оф. 5, эт. П). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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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 

79.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Контора" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Контора", Limited Liability Company 

"Kontora"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

5157746036290, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7726360398. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

123290, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. 2-га Магістральна, буд. 3, будова 1, 

пов./кімн. 1/24 (123290, Российская 

Федерация, г. Москва,  

ул. 2-я Магистральная, д. 3, стр. 1,  

эт./ком. 1/24).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

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 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

80.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Твоя Ставка" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Твоя Ставка", Limited 

Liability Company "YourBet"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1227700668535, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9727011890. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

117218, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Кржижановського, буд. 14, корп. 3, 

прим. XVI, кімн. 20 (117218, Российская 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

 

п'ятдесят 

років 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Федерация, г. Москва,  

ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3,  

пом. XVI, ком. 20).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 



 

129 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

81.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю Медичний центр 

"Класика" (Общество с ограниченной 

ответственностью Медицинский центр 

"Классика", Limited Liability Company 

Medical Center "Classic"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1114633001944, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 4633033265. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

307176, Російська Федерація,  

Курська область, м. Желєзногорськ,  

вул. Гайдара, буд. 7, кв. 1-8 (307176, 

Российская Федерация, Курская область, 

г. Железногорск, ул. Гайдара, д. 7,  

кв. 1-8). 

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; 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 



 

130 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

82.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ЗЕВС" (Общество с 

ограниченной ответственностью "ЗЕВС", 

Limited Liability Company "ZEUS"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1197746286924, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9721080305. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

109444, Російська Федерація, м. Москва, 

Самаркандський бульв., буд. 4,  

пов./каб. М/1 (109444, Российская 

Федерация, г. Москва, Самаркандский 

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; 

 

п'ятдесят 

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 

бульв., д. 4, эт./каб. М/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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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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 

83.  Акціонерне товариство "Клір Центр" 

(Акционерное общество "Клир Центр", 

Joint-Stock Company "Clear Center"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1227700220571, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9726011577. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

142200, Російська Федерація,  

Московська область, м. Серпухов,  

площа Леніна, буд. 4, прим. 40 (142200, 

Российская Федерация,  

Московская область, г. Серпухов, 

площадь Ленина, д. 4, пом. 40). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

84.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "НВ 21" (Общество с 

ограниченной ответственностью "НВ 21", 

Limited Liability Company "NV 21"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1217700321387, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9724053028. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

117546, Російська Федерація, м. Москва, 

Харківський проїзд, буд. 2, пов. 4,  

прим. 1, кімн. 22, оф. 4 (117546, 

Российская Федерация, г. Москва, 

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; 

 

п'ятдесят 

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 

Харьковский проезд, д. 2, эт. 4, пом. 1, 

ком. 22, оф. 4). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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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 

85.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Торговий дім 

Вірменія" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Торговый дом 

Армения", Limited Liability Company 

"Armenia Trading House"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1093925028647, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 3906211165. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

236016, Російська Федерація, 

Калінінградська область, м. Калінінград, 

вул. Празька, буд. 1 (236016, Российская 

Федерация, Калининградская область,  

г. Калининград, ул. Пражская, д. 1). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

86.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Альфа" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Альфа", Limited Liability Company 

"Alpha"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1217700302742, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7707454629. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

127473, Російська Федерація, м. Москва, 

пров. 1-й Волконський, буд. 15, пов. 2, 

прим./кімн. ІІ/4 (127473, Российская 

Федерация, г. Москва,  

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

пер. 1-й Волконский, д. 15, эт. 2, 

пом./ком. II/4). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

87.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Холдер Компані" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Холдер Компани", 

Limited Liability Company "Holder 

Company"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1184350003826, ідентифікаційний номер 

платника податків – 4345478356. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

610048, Російська Федерація,  

Кіровська область, м. Кіров,  

вул. Виробнича, буд. 1, прим. 1028, оф. 4 

(610048, Российская Федерация, 

Кировская область, г. Киров,  

ул. Производственная, д. 1, пом. 1028,  

оф. 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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

88.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Равів Груп Рус" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Равив Груп Рус", 

Limited Liability Company "Raviv Group 

Rus"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1093340006187, ідентифікаційний номер 

платника податків – 3329058962. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

600016, Російська Федерація, 

Владимирська область, м. Владимир,  

вул. Велика Нижньогородська, буд. 94, 

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

площадка Б В АБК-1 (600016, Российская 

Федерация, Владимирская область,  

г. Владимир, ул. Великая Нижегородская, 

д. 94, площадка Б В АБК-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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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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 

89.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Кріга" (Общество с 

ограниченной ответственностью "Крига", 

Limited Liability Company "Kriga"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1197746307362, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 9710075590. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

109012, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Ільїнка, буд. 4, прим. 40-44, кімн. 8 

(109012, Российская Федерация,  

г. Москва ул. Ильинка, д. 4, пом. 40-44, 

ком. 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; 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

90.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Формабокс" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Формабокс", Limited 

Liability Company "Formabox"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1213300005434, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 3329100004. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

600016, Російська Федерація,  

м. Владимир, вул. Велика 

Нижньогородська, буд. 94, кімн. 22 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

(600016, Российская Федерация,  

г. Владимир, ул. Большая 

Нижегородская, д. 94, комн. 22),  

вебсайт – https://forma-box.ru/.  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах forma-box.ru, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

91.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "НВК "Автоприбор" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "НВК "Автоприбор", 

Limited Liability Company "Research and 

Production Company "Avtopribor"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1183328008820, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 3329093967. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

600016, Російська Федерація,  

м. Владимир, вул. Велика 

Нижньогородська, буд. 94, кімн. 4 

(600016, Российская Федерация,  

г. Владимир, ул. Большая 

Нижегородская, д. 94, комн. 4),  

вебсайт – https://avtopribor.ru/.  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах avtopribor.ru, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

92.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "СТН" (Общество с 

ограниченной ответственностью "СТН", 

Limited Liability Company "STN"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1117746533673, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7743822814. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

109102, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Ільїнка, буд. 4, прим. 32/2 (109102, 

Российская Федерация, г. Москва,  

ул. Ильинка, д. 4, пом. 32/2), вебсайт – 

https://www.stnmoscow.ru/.  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах stnmoscow.ru, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

93.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Розумні рішення" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Умные решения", 

Limited Liability Company "Umnye 

resheniya"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

п'ятдесят 

років 



 

148 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

державний реєстраційний номер – 

1225000101567, ідентифікаційний номер 

платника податків – 5027309719. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

140090, Російська Федерація,  

Московська область, м. Дзержинський, 

вул. Академіка Жукова, буд. 2, кв. 17 

(140090, Российская Федерация, 

Московская область, г. Дзержинский,  

ул. Академика Жукова, д. 2, кв. 17). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

94.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "БВГ" (Общество с 

ограниченной ответственностью "БВГ", 

Limited Liability Company "BVG"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1055013007940, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5027013292. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

140000, Російська Федерація,  

Московська область, м. Люберці,  

вул. Котельницька, буд. 24А,  

прим. 2/VII/3 (140000, Российская 

Федерация, Московская область,  

г. Люберци, ул. Котельническая, д. 24А, 

пом. 2/VII/3). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

95.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Жемчужний берег" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Жемчужный берег", 

Limited Liability Company "Zemchuzny 

Bereg"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

п'ятдесят 

років 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

державний реєстраційний номер – 

1207700199442, ідентифікаційний номер 

платника податків – 9710083777. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

109012, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Ільїнка, буд. 4, прим. 2/60-62/1 

(109012, Российская Федерация,  

г. Москва, ул. Ильинка, д. 4,  

пом. 2/60-62/1).  

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

96.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Охота" (Общество с 

ограниченной ответственностью "Охота", 

Limited Liability Company "Ohota"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1095027007888, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5027151207. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

140000, Російська Федерація, Московська 

область, м. Люберці, вул. Котельницька, 

буд. 24А, прим. 2/VII/7 (140000, 

Российская Федерация, Московская 

область, г. Люберци, ул. Котельническая, 

д. 24А, пом. 2/VII/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; 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

п'ятдесят 

років 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

97.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Шатер Девелопмент" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Шатер Девелопмент", 

Limited Liability Company "Shater 

Development"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних 

осіб Російської Федерації: основний 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

п'ятдесят 

років 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

державний реєстраційний номер – 

1077759491545, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7710687422. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

109012, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Ільїнка, буд. 4, прим. 86-87, кімн. 9 

(109012, Российская Федерация,  

г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, пом. 86-87, 

ком. 9). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

98.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Магазин № 1 

"Мисливець-Риболов-Турист" (Общество 

с ограниченной ответственностью 

"Магазин № 1 "Охотник-Рыболов-

Турист", Limited Liability Company "Shop 

№ 1 Hunter-Fisherman-Tourist"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1037739298739, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7736195954. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

119334, Російська Федерація, м. Москва, 

Ленінський просп., буд. 44 (119334, 

Российская Федерация, г. Москва, 

Ленинский пр-кт, д. 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; 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

99.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Перспектива" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Перспектива", Limited 

Liability Company "Perspektiva"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

п'ятдесят 

років 



 

157 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

реєстраційний номер 1206900006060, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 6910024477. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

109012, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Ільїнка, буд. 4, прим. 21/1 (109012, 

Российская Федерация, г. Москва,  

ул. Ильинка, д. 4, помещ. 21/1). 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

100.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Британія в 

Калінінграді" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Британия в 

Калининграде", Limited Liability Company 

"Britain in Kaliningrad"). Відомості згідно 

з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1063905091414, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 3904083207. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

236039, Російська Федерація, 

Калінінградська область, м. Калінінград, 

вул. Омська, буд. 4, кв. 10 (236039, 

Российская Федерация,  

Калининградская область,  

г. Калининград, ул. Омская, д. 4, кв. 10), 

вебсайт – http://britannia-kaliningrad.ru/.  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

п'ятдесят 

років 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах britannia-kaliningrad.ru, 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 / у каналах підсанкційного 

суб'єкта). 
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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 

101.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Вишукування 

Проєктування Будівництво" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Изыскания Проектирование 

Строительство", Limited Liability 

Company "Research Design Construction"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1073905021156, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 3904090596. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

236000, Російська Федерація, 

Калінінградська область, м. Калінінград, 

просп. Миру, буд. 80А (236000, 

Российская Федерация,  

Калининградская область,  

г. Калининград, пр-кт Мира, д. 80А).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

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 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

102.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Кембріджський 

ресурсний центр" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Кембриджский ресурсный центр", 

Limited Liability Company "Cambridge 

Resourse Center"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних 

осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1063905091470, ідентифікаційний номер 

платника податків – 3904083221. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

236022, Російська Федерація, 

Калінінградська область, м. Калінінград, 

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; 

 

п'ятдесят 

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 

вул. Генерал-лейтенанта Озерова,  

буд. 17Б, оф. 619 (236022, Российская 

Федерация, Калининградская область,  

г. Калининград, ул. Генерал-лейтенанта 

Озерова, д. 17Б, оф. 619), вебсайт – 

https://cambridgecentre.ru/. 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 
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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 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах cambridgecentre.ru, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

103.  Акціонерне товариство "ОГЛ" 

(Акционерное общество "ОГЛ", Joint-

Stock Company "OGL"). Відомості згідно 

з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1137746802599, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7708796368. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

109316, Російська Федерація, м. Москва, 

просп. Волгоградський, буд. 43, к. 3,  

пов. 10, прим. XXVII, кімн. 13Д (109316, 

Российская Федерация, г. Москва,  

пр-кт Волгоградский, д. 43, к. 3, этаж 10, 

пом. XXVII, ком. 13Д).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

104.  Акціонерне товариство "Єдиний 

оператор лотерей" (Акционерное 

общество "Единый оператор лотерей", 

Joint-Stock Company "Single Lottery 

Operator"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

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

перевезень територією України (повне припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

1187746051096, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7722432972. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

109316, Російська Федерація, м. Москва, 

просп. Волгоградський, буд. 43, к. 3,  

пов. 6, прим. ХХІ, кімн. 11 (109316, 

Российская Федерация, г. Москва,  

пр-кт Волгоградский, д. 43, к. 3, эт. 6, 

пом. ХХІ, ком. 11). 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

105.  Акціонерне товариство "С8 Капітал" 

(Акционерное общество "С8 Капитал", 

Joint-Stock Company "S8 Capital"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 115774696841, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7733254802. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

109316, Російська Федерація, м. Москва, 

просп. Волгоградський, буд. 43, корп. 3, 

пов. 10, прим. XXV, кімн. 9І (109316, 

Российская Федерация, г. Москва,  

пр-кт Волгоградский, д. 43, корп. 3,  

эт. 10, пом. XXV, ком. 9И), вебсайт – 

https://s8.capital/.  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

п'ятдесят 

років 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах s8.capital, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 
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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 

106.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Холдинг ВТБ Капітал 

Ай Бі" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Холдинг ВТБ 

Капитал Ай Би", Limited Liability 

Company "VTB Capital I.B. Holding"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1097760000458, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7703683145. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

123112, Російська Федерація, м. Москва, 

наб. Пресненська, буд. 12, пов. 20,  

місце 20.54В (123112, Российская 

Федерация, г. Москва, наб. Пресненская, 

д. 12, эт. 20, место 20.54В).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

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 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

107.  Акціонерне товариство "Великий 

Серпухов" (Акционерное общество 

"Большой Серпухов", Joint-Stock 

Company "Bolshoi Serpukhov"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1225000127098, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5043079237. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

142200, Російська Федерація, Московська 

область, м. Серпухов, вул. Ворошилова, 

буд. 130А, пов. 4, частина нежитлової 

будівлі 9, прим. 1, оф. 4.4 (142200, 

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Российская Федерация, Московская 

область, г. Серпухов, ул. Ворошилова,  

д. 130А, эт. 2, часть нежилого здания 9, 

пом. 1, оф. 4.4). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

108.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "УК "Символ" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "УК "Символ", Limited 

Liability Company "UK "Symvol"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1225000090479, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5043078032. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

142200, Російська Федерація,  

Московська область, м. Серпухов,  

вул. Ворошилова, буд. 128, пов. 9,  

каб. 903 (142200, Российская Федерация, 

Московская область, г. Серпухов,  

ул. Ворошилова, д. 128, эт. 9, каб. 903). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

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 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

109.  Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Лігіріон" (Общество с 
ограниченной ответственностью 
"Лигирион", Limited Liability Company 
"Ligirion"). Відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб 
Російської Федерації: основний 
державний реєстраційний номер – 
1095043001151, ідентифікаційний номер 
платника податків – 5037006400. 
Місцезнаходження юридичної особи: 
142281, Російська Федерація,  
Московська обл., м. Протвіно, проїзд 
Гаражний, буд. 6 (142281, Российская 
Федерация, Московская обл.,  
г. Протвино, проезд Гаражный, д. 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; 

 

п'ятдесят 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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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 

110.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Центр мобільних 

рішень" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр мобильных 

решений", Limited Liability Company 

"Mobile Solutions Center"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1225000080084, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5043077656. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

142210, Російська Федерація,  

Московська обл., м. Серпухов,  

пров. Клубний, буд. 1/2, оф. 220 (142210, 

Российская Федерация, Московская обл., 

г. Серпухов, пер. Клубный, д. 1/2,  

оф. 220). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

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 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

111.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Ліберті" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Либерти", Limited Liability Company 

"Liberty"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер –

1217400039636, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7453343827. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

454080, Російська Федерація, 

Челябінська область, м. Челябінськ,  

вул. героя Росії Яковлєва О. В., буд. 9, 

прим. 1А (454080,  

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Российская Федерация,  

Челябинская область, г. Челябинск,  

ул. героя России Яковлева А. В., д. 9, 

пом. 1А). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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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 

112.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Прогрес" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Прогресс", Limited Liability Company 

"Progress"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1215000048240, ідентифікаційний номер 

платника податків – 5043071936. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

142210, Російська Федерація,  

Московська обл., м. Серпухов,  

пров. Клубний, буд. 1/2, прим. 408 

(142210, Российская Федерация, 

Московская обл., г. Серпухов,  

пер. Клубный, д. 1/2, пом. 408). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

113.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Мама Ольга" 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Мама Ольга", Limited 

Liability Company "Mama Olga"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1215000112414, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 5043073443. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

142200, Російська Федерація,  

Московська обл., м. Серпухов,  

пл. Леніна, буд. 4, оф. 17 (142200, 

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Российская Федерация, Московская обл., 

г. Серпухов, пл. Ленина, д. 4, оф. 17). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

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

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

114.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Правовий захист 

спорту" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Правовая защита 

спорта", Limited Liability Company "Legal 

Protection оf Sport". Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних 

осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1217700296263, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7708396761. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

101000, Російська Федерація, м. Москва, 

бульв. Сретенський, буд. 6/1, прим. 1, 

кімн. 18 (101000, Российская Федерация, 

г. Москва, бульв. Сретенский, д. 6/1,  

пом. 1, ком. 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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

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

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

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

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

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

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

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

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

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

115.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Золота ластівка 8" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Золотая ласточка 8", 

Limited Liability Company "Zolotaya 

lastochka 8"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1154212000656, ідентифікаційний номер 

платника податків – 4212038003. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

659636, Російська Федерація, Алтайський 

край, муніципальний р-н Алтайський, 

сільське поселення Айська сільрада,  

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

тер. Урочище Каїм, будівля 1 (659636, 

Российская Федерация, Алтайский край, 

муниципальный р-н Алтайский, сельское 

поселение Айский сельсовет,  

тер. Урочище Каим, зд.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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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№ 
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Строк 

застосування 

116.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ЛВ Капітал" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "ЛВ Капитал", Limited 

Liability Company "LV Kapital"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1162225087650, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2204081072. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

659308, Російська Федерація, Алтайський 

край, м. Бійськ, вул. Приміська, буд. 1,  

к. 4, оф. 3 (659308, Российская 

Федерация, Алтайский край, г. Бийск,  

ул. Пригородная, д. 1, к. 4, оф. 3).  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

117.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Алтай Пелас Капітал" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Алтай Пэлас 

Капитал", Limited Liability Company 

"Altay Palace Capital"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних 

осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1162225098716, ідентифікаційний номер 

платника податків – 2204081812. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

659308, Російська Федерація, Алтайський 

край, м. Бійськ, вул. Приміська, буд. 1/4, 

оф. 6 (659308, 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; 

 

п'ятдесят 

років 
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Алтайский край, г. Бийск,  

ул. Пригородная, д. 1/4, оф. 6). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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118.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Лісова республіка" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Лесная республика", 

Limited Liability Company "Lesnaya 

respublika"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1024201755160, ідентифікаційний номер 

платника податків – 4220003269. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

654063, Російська Федерація, 

Кемеровська область – Кузбас,  

м. Новокузнецьк, Куйбишевський р-н, 

Листвянське шосе, буд. 17 (654063, 

Российская Федерация, Кемеровская 

область – Кузбасс, г. Новокузнецк, 

Куйбышевский р-н, Листвянское шоссе, 

д. 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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 
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11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

119.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Алтай Пелас Готель" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Алтай Пэлас Отель", 

Limited Liability Company "Altay Palace 

Hotel"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1162225086253, ідентифікаційний номер 

платника податків – 2204080939. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

659636, Російська Федерація, Алтайський 

край, муніципальний р-н Алтайський, 

сільське поселення, Айська сільрада,  

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; 

 

п'ятдесят 

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 

тер. Урочище Каїм, будівля 1 (659636, 

Российская Федерация, Алтайский край, 

муниципальный р-н Алтайский, сельское 

поселение Айский сельсовет,  

тер. Урочище Каим, зд.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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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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 

120.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Надра Сибіру" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Недра Сибири", 

Limited Liability Company "Nedra Sibiri"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1184205017017, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 4217190636. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

654063, Російська Федерація, 

Кемеровська область – Кузбас,  

м. Новокузнецьк, Куйбишевський р-н, 

Листвянське шосе, буд. 7, оф. 1 (654063, 

Российская Федерация, Кемеровская 

область – Кузбасс, г. Новокузнецк, 

Куйбышевский р-н, Листвянское шоссе, 

д. 7, оф. 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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 



 

190 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

121.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Продюсерська група 

"Алтай Пелас Файт" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Продюсерская группа "Алтай Пэлас 

Файт", Limited Liability Company 

"Production Team "Altay Palace Fayt"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1182225028556, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2232011133. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

649006, Російська Федерація, Республіка 

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; 

 

п'ятдесят 

років 



 

191 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Алтай, м. Горно-Алтайськ,  

просп. Комуністичний, буд. 68, оф. 323 

(649006, Российская Федерация, 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр-кт Коммунистический, д. 68, оф. 323).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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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 

122.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Алтай Пелас Груп" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Алтай Пэлас Групп", 

Limited Liability Company "Altay Palace 

Group"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1212200003180, ідентифікаційний номер 

платника податків – 2232011422. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

659635, Російська Федерація,  

Алтайський край, муніципальний р-н 

Алтайський, с. Ая, сільське поселення 

Айська сільрада, вул. Ключова, 

домоволодіння 24к (659635, Российская 

Федерация, Алтайский край, 

муниципальный р-н Алтайський, с. Ая, 

сельское поселение Айский сельсовет, 

ул. Ключевая, домовладение 24к). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

123.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Катунь Пелас" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Катунь Пэлас", 

Limited Liability Company "Katun Palace"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1212200003168, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2232011415. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

659635, Російська Федерація, Алтайський 

край, муніципальний р-н Алтайський,  

с. Ая, сільське поселення Айська 

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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Строк 

застосування 

сільрада, вул. Ключова, домоволодіння 

24к (659635, Российская Федерация, 

Алтайский край, муниципальный р-н 

Алтайський, с. Ая, сельское поселение 

Айский сельсовет, ул. Ключевая, 

домовладение 24к). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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124.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Рояль" (Общество с 

ограниченной ответственностью "Рояль", 

Limited Liability Company "Roуal"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1212200011847, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2232011461. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

659636, Російська Федерація, Алтайський 

край, муніципальний р-н Алтайський, 

сільське поселення Айська сільрада,  

тер. Урочище Каїм, будівля 1 (659636, 

Российская Федерация, Алтайский край, 

муниципальный р-н Алтайский, сельское 

поселение Айский сельсовет,  

тер. Урочище Каим, зд.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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 
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11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

125.  Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АЛТІ" (Общество с 
ограниченной ответственностью 
"АЛТИ", Limited Liability Company 
"ALTI"). Відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб 
Російської Федерації: основний 
державний реєстраційний номер – 
1044202001810, ідентифікаційний номер 
платника податків – 4202024347. 
Місцезнаходження юридичної особи: 
659308, Російська Федерація, Алтайський 
край, м. Бійськ, вул. Приміська, буд. 1/4, 
оф. 5 (659308, Российская Федерация, 
Алтайский край, г. Бийск,  
ул. Пригородная, д. 1/4, оф. 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; 

 

п'ятдесят 

років 
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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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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126.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Капітал Естейт" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Капитал Эстейт", 

Limited Liability Company "Capital 

Esteyt"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1157746808878, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7723407538. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

143072, Російська Федерація, Московська 

область, м. Одинцово, селище Внііссок, 

вул. Дружби, буд. 2, прим. 708 (143072, 

Российская Федерация, Московская 

область, г. Одинцово, поселок Внииссок, 

ул. Дружбы, д. 2, помещ. 708). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

127.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Логістік КЛД" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Логистик КЛД", 

Limited Liability Company "Logistik 

KLD"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1153926000513, ідентифікаційний номер 

платника податків – 3906901049. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

236016, Російська Федерація, 

Калінінградська область, м. Калінінград, 

площа Перемоги, буд. 10, оф. 301 

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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(236016, Российская Федерация, 

Калининградская область,  

г. Калининград, площадь Победы, д. 10, 

оф. 301). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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128.  Акціонерне товариство "Балтік Білдінг 

Компані" (Акционерное общество 

"Балтик Билдинг Компани", Joint-Stock 

Company "Baltik Building Company"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1103925012718, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 3904611915. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

238590, Російська Федерація, 

Калінінградська область, 

Зеленоградський муніципальний округ, 

селище Куликово, територія Комплекс 

Янтарний, вул. Янтарна, будівля 4,  

прим. 347 (238590, Российская 

Федерация, Калининградская область, 

Зеленоградский муниципальный округ, 

поселок Куликово, территория Комплекс 

Янтарный, ул. Янтарная, здание 4,  

пом. 347). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 
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11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

129.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Роял" (Общество с 

ограниченной ответственностью "Роял", 

Limited Liability Company "Roуal"). 

Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1142367015141, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2317075591. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

354392, Російська Федерація, 

Краснодарський край, м. Сочі,  

с. Естосадок, вул. Естонська, буд. 51 

(354392, 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; 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Краснодарский край, г. Сочи,  

с. Эстосадок, ул. Эстонская, д. 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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

130.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Даймонд Форчун 

Холдингс Прим" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Даймонд Форчун Холдингс Прим", 

Limited Liability Company "Diamond 

Forchun Holdings Prim"). Відомості згідно 

з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1142502002114, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 2502050009. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

692760, Російська Федерація, 

Приморський край, м. Артем,  

вул. Дзержинського, буд. 2, офіс 5Б 

(692760, Российская Федерация, 

Приморский край, г. Артем,  

ул. Дзержинского, д. 2, офис 5Б).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

131.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Даймонд Форчун 

Холдинг прим 1415" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Даймонд Форчун Холдинг прим 1415", 

Limited Liability Company "Diamond 

Forchun Holdings Prim 1415"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний реєстраційний номер – 

1152502000177, основний державний 

реєстраційний номер – 2502051010. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

692760, Російська Федерація, 

Приморський край, м. Артем,  

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

вул. Дзержинського, буд. 2, оф. 5В 

(692760, Российская Федерация, 

Приморский край, г. Артем,  

ул. Дзержинского, д. 2, оф. 5В).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

132.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Керуюча компанія 

Русвторресурси" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания 

Русвторресурсы", Limited Liability 

Company "Management Company 

Rusvtorresursy"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних 

осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1197746187033, ідентифікаційний номер 

платника податків – 9710073930. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

115088, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Південнопортова, буд. 27, будова 7, 

каб. 17 (115088, Российская Федерация,  

г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 27, 

строение 7, каб. 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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 
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юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

133.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Русвторресурси" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью "Русвторресурсы", 

Limited Liability Company 

"Rusvtorresursy"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних 

осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1187746954207, ідентифікаційний номер 

платника податків – 9710070545. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

115088, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Південнопортова, буд. 27 будова 7, 

каб. 16 (115088, 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; 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  
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Строк 

застосування 

г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 27, 

строение 7, каб. 16).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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№ 
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134.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Кастилло" (Общество 

с ограниченной ответственностью 

"Кастилло", Limited Liability Company 

"Castillo"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1022301602597, ідентифікаційний номер 

платника податків – 2310051760. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

692760, Російська Федерація, 

Приморський край, м. Артем, територія 

Бухта Мурашина, буд. 73, к. 5, оф. 310 

(692760, Российская Федерация, 

Приморский край, г. Артем, территория 

Бухта Муравьиная, д. 73, к. 5, оф. 310).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 
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11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

135.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Південне" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Южное", Limited Liability Company 

"Yuzhnoye"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1112308002366, ідентифікаційний номер 

платника податків – 2308176787. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

191167, Російська Федерація, м. Санкт-

Петербург, наб. Синопська, буд. 30, 

літера Н, прим. 1Н, оф. 11 робоче місце 5 

(191167, 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; 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

г. Санкт-Петербург, наб. Синопская,  

д. 30, литера Н, пом. 1Н оф. 11 рабочее 

место 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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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юридичної особи) 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

136.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Флотель" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Флотель", Limited Liability Company 

"Flotel"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1092309004699, ідентифікаційний номер 

платника податків – 2309119380. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

350007, Російська Федерація, 

Краснодарський край, м. Краснодар,  

наб. Кубанська, буд. 1 (350007, 

Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Краснодар, наб. Кубанская, д. 1). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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Строк 

застосування 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

137.  Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Парк Сіті" (Общество 
с ограниченной ответственностью "Парк 
Сити", Limited Liability Company "Park 
City"). Відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб 
Російської Федерації: основний 
державний реєстраційний номер – 
1092310005336, ідентифікаційний номер 
платника податків – 2310142513. 
Місцезнаходження юридичної особи: 
350020, Російська Федерація, 
Краснодарський край, м. Краснодар,  
вул. Красна, буд. 174 (350020, Российская 
Федерация, Краснодарский край,  
г. Краснодар, ул. Красная, д. 174). 

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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Строк 
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138.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю приватна пожежна 

охорона "Шамбала" (Общество с 

ограниченной ответственностью частная 

пожарная охрана "Шамбала", Limited 

Liability Company Private Fire Protection 

"Shambala"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1152310005803, ідентифікаційний номер 

платника податків – 2310186937. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

692760, Російська Федерація, 

Приморський край, м. Артем, територія 

Бухта Мурав'їна, буд. 73, к. 5, оф. 310 

(692760, Российская Федерация, 

Приморский край, г. Артем, территория 

Бухта Муравьиная, д. 73, к. 5, оф. 310). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

139.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Колесо" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Колесо", Limited Liability Company 

"Koleso"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1021200756873, ідентифікаційний номер 

платника податків – 1215082407. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

236040, Російська Федерація, 

Калінінградська область, м. Калінінград, 

площа Перемоги, буд. 10, пов. 7, кімн. 18, 

оф. 702 (236040, 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; 

 

п'ятдесят 

років 
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Калининградская область,  

г. Калининград, площадь Победы, д. 10, 

эт. 7, пом. 18, оф. 702).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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140.  Акціонерне товариство Сучасні Платіжні 

Рішення (Акционерное общество 

Современные Платежные Решения, Joint-

Stock Company Modern Payment 

Solutions). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1165009053175, ідентифікаційний номер 

платника податків – 5009105656. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

142029, Російська Федерація,  

Московська область, м. Домодєдово,  

вул. Індустріальна, будова 1, каб. 406 

(142029, Российская Федерация, 

Московская область, г. Домодедово,  

ул. Индустриальная, строение 1,  

каб. 406). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

141.  Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Матрікс" (Общество с 
ограниченной ответственностью 
"Матрикс", Limited Liability Company 
"Matriks"). Відомості згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб 
Російської Федерації: основний 
державний реєстраційний номер – 
1186196046959, ідентифікаційний номер 
платника податків – 6162079894. 
Місцезнаходження юридичної особи: 
344090, Російська Федерація, м. Ростов-
на-Дону, вул. Доватора, буд. 150, оф. 220 
(344090, Российская Федерация,  
г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 150, 
оф. 225).  

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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142.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Букмекерські 

Технології" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Букмекерские 

Технологии", Limited Liability Company 

"Bukmekerskie Tekhnologii"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний 

номер – 1157746681366, 

ідентифікаційний номер платника 

податків – 7707347000. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

125009, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Кузнецький міст, буд. 6/3, будова 3, 

пов. підвал, прим. 1, кімн. 1А (125009, 

Российская Федерация, г. Москва,  

ул. Кузнецкий мост, д. 6/3, строение 3,  

эт. подвал, пом. 1, ком. 1А).  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та 

перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, 

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування 

надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 
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11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

143.  Малфініо Лімітед (Malfinio Limited). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

HE367814. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Паралімні 

(Karaiskaki, 20, Yiannis Mamas Building 5, 

Flat/Office 4, Paralimni 5289, 

Ammochostos, Cyprus). 

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; 

 

п'ятдесят 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

144.  Мішу Секретеріал Лтд (Mishu Secretarial 

Ltd). Відомості згідно з даними 

Департаменту реєстрації компаній та 

інтелектуальної власності Республіки 

Кіпр: реєстраційний номер – ΗΕ404476. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Нікосія (Lordou 

Vyronos, 26, 1096, Nicosia, Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

145.  Боске Верде Лтд (Bosque Verde Ltd). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

ΗΕ367855. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Паралімні 

(Xiropotamou, 46B, Chara Corinthia,  

Villa 3, Paralimni 5295, Ammochostos, 

Cyprus).  

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

146.  Кабалейро Лімітед (Cabaleiro Limited). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

ΗΕ367813. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Паралімні 

(Karaiskaki, 20, Yiannis Mamas Building 5, 

Flat/Office 4, Paralimni 5289, 

Ammochostos, Cyprus).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

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 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

147.  Трів Груп Лімітед (Threave Group 

Limited). Відомості згідно з даними 

Департаменту реєстрації компаній та 

інтелектуальної власності Республіки 

Кіпр: реєстраційний номер юридичної 

особи – ΗΕ339748. Місцезнаходження 

юридичної особи: Республіка Кіпр,  

м. Нікосія (Grigori Afxentiou, 133,  

Agios Dometios, 2369, Nicosia, Cyprus). 

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

148.  Вонтаде Лтд (Vontade Ltd). Відомості 

згідно з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ367883. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Нікосія (Themistokli 

Dervi, 17-19, The City House, Floor 2, 

1066, Nicosia, Cyprus).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

149.  Анасур Лтд (Anasour Ltd). Відомості 

згідно з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер – 

ΗΕ434024. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Нікосія (Riga 

Fereou 34, Flat/Office 33, Agioi 

Omologites, 1087, Nicosia, Cyprus).  

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

150.  Бірюза Лімітед (Birusa Limited). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер – ΗΕ367818. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Нікосія (Riga Fereou, 

34, Flat/Office 33, Agioi Omologites, 1087, 

Nicosia, Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

151.  Інтоскоп Файненс Лімітед (Intoscope 

Finance Limited). Відомості згідно з 

даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ324399. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Нікосія (Stasinou 1, 

Mitsi Building 1, Floor 1, Flat/Office 4, 

Plateia Eleftherias, Nicosia, Cyprus). 

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 
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(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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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152.  Бетсіті Нетворк Н.В. (Betcity Network 

N.V.). Відомості згідно з даними 

торговельно-промислової палати 

Кюрасао: реєстраційний номер 

юридичної особи – 125546. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Королівство Нідерланди, Кюрасао 

(Heelsumstraat 51 E-Commerce Park, P.O. 

Box 423, Curacao).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 



 

238 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
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11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

153.  Діа Квенте Лтд (Dia Quente Ltd). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

ΗΕ367899. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Паралімні 

(Karaiskaki, 20, Yiannis Mamas Building 5, 

Flat/Office 4 Paralimni 5289, 

Ammochostos, Cyprus). 

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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154.  Тенрура Лімітед (Tenrura Limited). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

ΗΕ367879. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Нікосія 

(Themistokli Dervi, 17-19, The City House, 

Floor 2, 1066 Nicosia, Cyprus).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

155.  Ауга Фервенте Лтд (Auga Fervente Ltd). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

ΗΕ367897. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Паралімні 

(Xiropotamou, 468, Chara Corintnia,  

Villa 3, Paralimni 5295, Ammochostos, 

Cyprus). 

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; 

 

п'ятдесят 

років 



 

242 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  
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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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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№ 
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Строк 

застосування 

156.  ДіЕй Еккаунтінг енд Секретеріал Лімітед 

(D.A Accounting & Secretarial Limited). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

ΗΕ118886. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Лімасол  

(16 Krinon, 3110, Limassol, Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 
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Строк 

застосування 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

157.  Ерісіус Інвестментс Лімітед (Ericius 

Investments Limited). Відомості згідно з 

даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – НЕ328785. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Лімасол 

(Christodoulou Chatzipavlou 199, 4th Floor, 

Flat/Office 4A, 3036 Limassol, Cyprus). 

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 
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(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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  
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Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

158.  Інтеркорп Лімітед (Intercorp Limited). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

HE391719. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Лімасол 

(Christodoulou Chatzipavlou, 199, Floor 4, 

Flat/Office 4Α, 3036, Limassol, Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 
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Строк 

застосування 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

159.  Еліксос Лтд (Elixos Ltd). Відомості згідно 

з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ391518. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Лімасол (Spirou 

Kiprianou, 32, Vashiotis John Marie, 4043, 

Limassol, Cyprus).  

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 
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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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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160.  Віплей Медіа Холдінг Лімітед (Weplay 

Media Holding Limited). Відомості згідно 

з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – HE380023. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Лімасол 

(Christodoulou Chatsipavlou 199, Floor 4, 

Flat/Office 4A, 3036, Limassol, Cyprus).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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Строк 
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11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

161.  Віман Лімітед (Viman Limited). Відомості 

згідно з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – HE355287. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Нікосія (Larnakos, 22, 

Floor 4, Flat/Office 401B, Aglantzia, 2101, 

Nicosia, Cyprus).  

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; 

 

п'ятдесят 

років 



 

251 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 
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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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 



 

252 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

162.  ДжейКаЕр Інновейтів Інвестментс Лтд 

(JKR Innovative Investments Ltd). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

ΗΕ370282. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Лімасол 

(Vasili Michaelidi, 9, 3026, Limassol, 

Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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Строк 

застосування 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

163.  Байпел Лімітед (Bipal Limited). Відомості 

згідно з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ355284. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Нікосія (Larnakos, 22, 

Floor 4, Flat/Office 401B, Aglantzia, 2101, 

Nicosia, Cyprus). 

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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Строк 
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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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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№ 
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Строк 

застосування 

164.  Ейрконка Ентерпрайзіс Лтд (Airconca 

Enterprises Ltd). Відомості згідно з 

даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ361977. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Лімасол (Vasili 

Michaelidi, 9, 3026, Limassol, Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 
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застосування 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

165.  Вела ЮЕн Лімітед (Vela UN Limited). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

ΗΕ391851. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Лімасол 

(Vasili Michaelidi, 9, 3026, Limassol, 

Cyprus).  

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  
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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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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№ 

з/п 
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Строк 

застосування 

166.  Мунджа Лімітед (Munja Limited). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

ΗΕ348066. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Нікосія 

(Larnakos, 22, Floor 4, Flat 401,  

Aglantzia, 2101, Nicosia, Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

167.  ПіЕмБіЕл Груп Лтд (PMBL Group Ltd). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

ΗΕ367029. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Нікосія 

(Larnakos, 22, Floor 4, Flat/Office 401B, 

Aglantzia, 2101, Nicosia, Cyprus). 

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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168.  Скайпел Лімітед (Skypal Limited). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

ΗΕ355258. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Лімасол 

(Christodoulou Chatsipavlou, 199 , Floor 4, 

Flat/Office 4Α, 3036, Limassol, Cyprus).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 
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11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

169.  Бернрубі Лтд (Burnruby Ltd). Відомості 

згідно з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер – 

ΗΕ409397. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Лімасол 

(Christodoulou Chatsipavlou, 199 , Floor 4, 

Flat/Office 4Α, 3036, Limassol, Cyprus).  

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; 

 

п'ятдесят 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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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 

170.  Паріматч Фаундейшн (Parimatch 

Foundation, попередня назва Паріматч 

Фаундейшн Лімітед (Parimatch 

Foundation Limited)). Відомості згідно з 

даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – НЕ399122. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Лімасол  

(199 Christodolou, Chatzipavlou, Floor 4, 

Flat 4A, 3036, Limassol, Cyprus), вебсайт – 

https://parimatch.foundation/ 

https://parimatch.ua/csr/parimatch-

foundation/. 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 



 

265 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах parimatch.foundation, parimatch.ua/csr/parimatch-

foundation, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

171.  Чангамайр Холдингс Лімітед (Changamire 

Holdings Limited). Відомості згідно з 

даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ417992. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та 

розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а 

також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано 

(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом 

здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

 

п'ятдесят 

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 

Республіка Кіпр, м. Лімасол 

(Christodoulou Chatzipavlou, 199, Floor 4, 

Flat/Office 4E, 3036, Limassol, Cyprus), 

вебсайт – https://changamireltd.com/.  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах changamireltd.com, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

172.  Адвіво Холдінгс Лтд (Advivo Holdings 

Ltd). Відомості згідно з даними 

Департаменту реєстрації компаній та 

інтелектуальної власності Республіки 

Кіпр: реєстраційний номер юридичної 

особи – ΗΕ351175. Місцезнаходження 

юридичної особи: Республіка Кіпр,  

м. Лімасол (Vasili Michaelidi, 9, 3026, 

Limassol, Cyprus). 

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

173.  Дасторія Холдингс Лтд (Dustoria Holdings 

Ltd. Відомості згідно з даними Палати 

компаній Сполученого Королівства 

Великої Британії і Північної Ірландії: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

13517627. Місцезнаходження юридичної 

особи: Сполучене Королівство Великої 

Британії і Північної Ірландії, м. Лондон 

(128 City Road, London, United Kingdom, 

Сполучене Королівство, Лондон,  

EC1V 2NX). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 
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Строк 

застосування 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

174.  Компанія Ален Солюшнс Лімітед (Alen 

Solutions Limited). Відомості згідно з 

даними Реєстра підприємств 

спеціального адміністративного регіону 

Гонконг Китайської Народної 

Республіки: реєстраційний номер 

юридичної особи – 2894353. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Китайська Народна Республіка, 

спеціальний адміністративний регіон 

Гонконг (Suite A 19/F Two Chinachem 

Plaza 68 Connaught Rd Central, Hong 

Kong).  

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 
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Ідентифікаційні дані  
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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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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175.  Стартлінг Лтд (Startling Ltd). Відомості 

згідно з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – НЕ399586. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Ларнака  

(Lykoyrgou, 38, Athienou, 7600, Larnaka, 

Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

176.  Зіг ПіЕйч Праймері Холдинг Лтд (Zig 

P.H. Primary Holdings Ltd). Відомості 

згідно з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ397519. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Нікосія (Iroon 

Politechniou, 22, Rotos Christiana, Block C, 

Flat/Office 104, 1048, Nicosia, Cyprus). 

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; 

 

п'ятдесят 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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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 

177.  Врем Раіф ВіСіАйСі Лтд (Vrem Raif 

V.C.I.C. Ltd). Відомості згідно з даними 

Департаменту реєстрації компаній та 

інтелектуальної власності Республіки 

Кіпр: реєстраційний номер юридичної 

особи – ΗΕ398519. Місцезнаходження 

юридичної особи: Республіка Кіпр,  

м. Лімасол (Amerikanas, 34, Opera, 

Flat/Office Α51, 4048, Limassol, Cyprus).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

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 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

178.  Скайлав Лтд (Skylove Ltd). Відомості 

згідно з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ426511. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Ларнака  

(1 Apriliou, 52, Athienou 7600, Larnaka, 

Cyprus). 

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; 

 

п'ятдесят 

років 



 

277 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

179.  Прайвет Лімітед (Privet Limited). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

ΗΕ432264. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Ларнака 

(Mpoumpoulinas, 26, Athienou 7600, 

Larnaka, Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 



 

279 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

180.  Комфілд Лімітед (Comfield Limited). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер – ΗΕ411232. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Ларнака 

(Mpoumpoulinas, 26, Athienou 7600, 

Larnaka, Cyprus). 

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

181.  Мегапленет Лтд (Megaplanet Ltd). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

ΗΕ441811. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Ларнака  

(1 Apriliou, 52, Athienou 7600, Larnaka, 

Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

182.  Класфайндер Дизайн енд Констракшн 

Лтд (Classfinder Design & Construction 

Ltd). Відомості згідно з даними 

Департаменту реєстрації компаній та 

інтелектуальної власності Республіки 

Кіпр: реєстраційний номер юридичної 

особи – ΗΕ415472. Місцезнаходження 

юридичної особи: Республіка Кіпр,  

м. Ларнака (Likourgou, 38, Athienou 7600, 

Larnaka, Cyprus). 

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  
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юридичної особи) 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

183.  Сентрал Сквер Холдингс ЕсСі Лтд 

(Central Square Holdings S.C. Ltd). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

ΗΕ409213. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Ларнака 

(Likourgou, 38, Athienou 7600, Larnaka, 

Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

184.  ЕмДжіЕй Медіа Рісорсес Груп Лтд (MGA 

Media Resources Group Ltd). Відомості 

згідно з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ355698. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Ларнака 

(Mpoumpoulinas, 26, Athienou 7600, 

Larnaka, Cyprus). 

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

185.  Койнтрі Лімітед (Cointree Limited). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

ΗΕ437632. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Ларнака 

(Mpoumpoulinas, 26, Athienou 7600, 

Larnaka, Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

186.  Роял Едвайзерс Лімітед (Royal Advisors 

Limited). Відомості згідно з даними 

Департаменту реєстрації компаній та 

інтелектуальної власності Республіки 

Кіпр: реєстраційний номер юридичної 

особи – ΗΕ376614. Місцезнаходження 

юридичної особи: Республіка Кіпр,  

м. Ларнака (1 Apriliou, 52, Athienou 7600, 

Larnaka, Cyprus). 

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  
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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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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№ 

з/п 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

187.  Майомі Лімітед (Miomi Limited). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

ΗΕ429612. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Ларнака 

(Mpoumpoulinas, 26, Athienou 7600, 

Larnaka, Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

188.  Білінк Лімітед (Beelink Limited). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

ΗΕ429591. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Ларнака 

(Mpoumpoulinas, 26, Athienou 7600, 

Larnaka, Cyprus). 

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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189.  Софто Лімітед (Softo Limited). Відомості 

згідно з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ368888. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Ларнака 

(Mpoumpoulinas, 26, Athienou 7600, 

Larnaka, Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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застосування 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

190.  Класвайр Лімітед (Classwire Limited). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

ΗΕ351251. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Ларнака  

(1 Apriliou, 52, Athienou 7600, Larnaka, 

Cyprus). 

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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Строк 
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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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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191.  А2Інтер Солюшнс Лімітед (A2Inter 

Solutions Limited). Відомості згідно з 

даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ403692. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Ларнака  

(1 Apriliou, 52, Athienou 7600, Larnaka, 

Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

192.  Ойсс Хорнвіка Лімітед (Oyss Hornvika 

Limited). Відомості згідно з даними 

Департаменту реєстрації компаній та 

інтелектуальної власності Республіки 

Кіпр: реєстраційний номер юридичної 

особи – ΗΕ299807. Місцезнаходження 

юридичної особи: Республіка Кіпр,  

м. Ларнака (1 Apriliou, 52, Athienou 7600, 

Larnaka, Cyprus). 

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; 
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років 
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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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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193.  Крайерко Лімітед (Krierco Limited). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

ΗΕ315404. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Ларнака 

(Mpoumpoulinas, 26, Athienou 7600, 

Larnaka, Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 



 

300 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

194.  Фіндексік Лтд (Findexiq Ltd). Відомості 

згідно з даними Палати компаній 

Сполученого Королівства Великої 

Британії і Північної Ірландії: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

13120110. Місцезнаходження юридичної 

особи: Сполучене Королівство Великої 

Британії і Північної Ірландії,  

м. Ліверпуль (6 Burrows Court, Liverpool, 

United Kingdom, L3 6JZ). 

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; 
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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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  
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Строк 

застосування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах findexiq.com, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

195.  Магандіні Холдингс Лтд (Magandini 

Holdings Ltd). Відомості згідно з даними 

Департаменту реєстрації компаній та 

інтелектуальної власності Республіки 

Кіпр: реєстраційний номер юридичної 

особи – HE351186. Місцезнаходження 

юридичної особи: Республіка Кіпр,  

м. Паралімні (Akropoleos, 170, Paralimni, 

5282, Ammochostos, Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  
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юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

196.  Галмеса Лтд (Galmesa Ltd). Відомості 

згідно з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ406188. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Паралімні 

(Vrysoudion, 132, Presidential Villas,  

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); 

п'ятдесят 

років 
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Строк 

застосування 

House 1, Paralimni, 5295, Ammochostos, 

Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 
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13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

197.  Накукоп Лтд (Nakukop Ltd). Відомості 

згідно з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ397001. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Паралімні  

(Kapparis, 34, Blue Water Village,  

House 144, Paralimni, 5290, Ammochostos, 

Cyprus).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

п'ятдесят 

років 
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Строк 

застосування 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

198.  Бувардіо Лтд (Buvardio Ltd). Відомості 
згідно з даними Департаменту реєстрації 
компаній та інтелектуальної власності 
Республіки Кіпр: реєстраційний номер 
юридичної особи – HE394789. 
Місцезнаходження юридичної особи: 
Республіка Кіпр, м. Паралімні 
(Akropoleos, 170, 5282, Ammochostos, 
Cyprus). 

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); 

п'ятдесят 

років 
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(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

199.  Навасард Лімітед (Navasard Limited). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

HE341366. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Нікосія (Ayias 

Irinis, 16, Flat/Office 101, Aglantzia, 2102, 

Nicosia, Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

200.  Фламель Лтд (Flamel Ltd). Відомості 

згідно з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – HE440291. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Паралімні 

(Akropoleos, 170, Paralimni 5282, 

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); 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Ammochostos, Cyprus). 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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

201.  Ерліх Лімітед (Ehrlich Limited). Відомості 

згідно з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ338771. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Паралімні 

(Vrysoudion, 132, Presidential Villas,  

House 1, 5295, Ammochostos, Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

п'ятдесят 

років 
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Ідентифікаційні дані  
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Строк 

застосування 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

202.  Воріос Лтд (Vorios Ltd). Відомості згідно 

з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ436122. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Нікосія (Agiou 

Konstantinou, 3, 2572, Nicosia, Cyprus).  

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); 

п'ятдесят 

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 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

203.  Халексо Лімітед (Halexo Limited). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

ΗΕ387919. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Нікосія  

(K. Misiaouli & Nt. Kavazoglou, 11, 

Anthoupoli 2350, Nicosia, Cyprus).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

п'ятдесят 

років 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

204.  Трафмаркет Лтд (Traffmarket Ltd). 
Відомості згідно з даними Департаменту 
реєстрації компаній та інтелектуальної 
власності Республіки Кіпр: 
реєстраційний номер юридичної особи – 
ΗΕ411012. Місцезнаходження юридичної 
особи: Республіка Кіпр, м. Лімасол 
(Veroias, 3, Monovolikos 4, Kato Polemidia 
4150, Limassol, Cyprus). 

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); 

п'ятдесят 

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 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

205.  Мунстрайп Лтд (Moonstripe Ltd). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

ΗΕ395766. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Нікосія 

(Kasou, 13, Strovolos 2062, Nicosia, 

Cyprus).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

п'ятдесят 

років 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

206.  Айяла Холдингc Лімітед (Ayala Holdings 

Limited). Відомості згідно з даними 

Департаменту реєстрації компаній та 

інтелектуальної власності Республіки 

Кіпр: реєстраційний номер юридичної 

особи – ΗΕ391981. Місцезнаходження 

юридичної особи: Республіка Кіпр,  

м. Лімасол (Spirou Kiprianou, 79, 

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); 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Protopapas Bldg, Floor 2, Flat/Office 201, 

3076, Limassol, Cyprus).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

207.  Райдфайр Лімітед (Ridefire Limited). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

ΗΕ331827. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Лімасол 

(Spirou Kiprianou, 79, Protopapas Bldg, 

Floor 2, Flat/Office 201, 3076, Limassol, 

Cyprus).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

208.  Юду Веб Текнолоджис Лімітед (Youdo 

Web Technologies Limited). Відомості 

згідно з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ320674. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Лімасол (Spirou 

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); 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Kiprianou, 79, Protopapas Bldg, Floor 2, 

Flat/Office 201, 3076, Limassol, Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

209.  Бевіта Холдинг Лімітед (Bevita Holding 

Limited). Відомості згідно з даними 

Департаменту реєстрації компаній та 

інтелектуальної власності Республіки 

Кіпр: реєстраційний номер юридичної 

особи – ΗΕ381135. Місцезнаходження 

юридичної особи: Республіка Кіпр,  

м. Лімасол (Spirou Kiprianou, 79, 

Protopapas Bldg, Floor 2, Flat/Office 201, 

3076, Limassol, Cyprus).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

210.  Таглагас Лтд (Taglagas Ltd). Відомості 

згідно з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – НЕ387872. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Паралімні  

(Kappari, 34, Blue Water Village, House 

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); 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

144, Paralimni 5290, Ammochostos, 

Cyprus).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

 



 

326 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

211.  Сільверрон Інтернешнл ПіТіІ Лтд 

(Silverron International Pte. Ltd, попередня 

назва – Камінарія ПіТіІ Лтд (Caminaria 

Pte. Ltd)). Відомості згідно з даними 

Управління з питань обліку та 

корпоративного регулювання Республіки 

Сингапур: реєстраційний номер 

юридичної особи – 201302423D. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Сингапур  

(176 Joo Chiat Road, #02-02,  

Singapore 427447). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

212.  Саміт Ессент Раша Лімітед (Summit 

Ascent Russia Limited). 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Британські Віргінські острови  

(Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town,  

Tortola, VG1110, British Virgin Islands). 

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); 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 
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Строк 

застосування 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 
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13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

213.  Файріч Інвестмент Лімітед (Firich 

Investment Limited). Відомості згідно з 

даними Управління з питань реєстрації 

корпорацій та бізнесу Республіки 

Маврикій: реєстраційний номер 

юридичної особи – C115309. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Маврикій, м. Ебен (3rd Floor, 

Standard Chartered Tower, 19 Cybercity, 

Ebene, Mauritius). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

214.  Сіті Велс Груп Лімітед (City Wealth 

Group Limited). Відомості згідно з 

даними реєстру Британських Віргінських 

островів: реєстраційний номер – 

08704687. Місцезнаходження юридичної 

особи: Британські Віргінські острови 

(Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II Road Town, Tortola, 

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); 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

VG1110, British Virgin Islands). 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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

215.  Орієнтал Ріджент Лімітед (Oriental 

Regent Limited"). Відомості згідно з 

даними Реєстра підприємств 

спеціального адміністративного регіону 

Гонконг Китайської Народної 

Республіки: реєстраційний номер 

юридичної особи – 1492614. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Китайська Народна Республіка, 

спеціальний адміністративний регіон 

Гонконг (Гонконг, Центральний район, 

вул. Коннахт роуд, 200, центр "Шун Так", 

західна будівля, поверх 17, офіс 1704). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 
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Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

216.  Абікорп Лімітед (Abicorp Limited). 
Відомості згідно з даними Департаменту 
реєстрації компаній та інтелектуальної 
власності Республіки Кіпр: 
реєстраційний номер юридичної особи – 
HE339779. Місцезнаходження юридичної 
особи: Республіка Кіпр, м. Нікосія 
(Apostolos Varnavas, 2, Centaur House, 
Nisou, 2571, Nicosia, Cyprus).  

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); 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  
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Строк 

застосування 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 
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№ 
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(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

217.  Нага Приморський Ентертейнмент 

Лімітед (Naga Primorsky Entertainment 

Limited, попередня назва Паралінк 

Лімітед (Paralink Limited)). Відомості 

згідно з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – НЕ320998. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Нікосія (Zinonos 

Sozou, 6AB, 1075, Nicosia, Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

218.  Нага Раша Лімітед (Naga Russia Limited). 

Універсальний код суб'єкта 

господарювання  

(UEC) – 0112-6388-7746-9254. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Кайманові острови (Cricket Square, 

Hutchins Drive P.O.Box 2681, Grand 

Cayman, KY1-1111, Cayman Islands). 

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); 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 
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Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  
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Строк 

застосування 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

219.  Нага Ентертейнмент № 3 Лімітед (Naga 

Entertainment No. 3 Limited). Відомості 

згідно з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – НЕ328875. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Нікосія (Zinonos 

Sozou, 6AB, 1075, Nicosia, Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

220.  Ніревія Холдингс Лтд (Nirevia Holdings 
Ltd). Відомості згідно з даними 
Департаменту реєстрації компаній та 
інтелектуальної власності Республіки 
Кіпр: реєстраційний номер юридичної 
особи – ΗΕ346568. Місцезнаходження 
юридичної особи: Республіка Кіпр,  
м. Лімасол (Archaggelou Michail, 19, 
Parekklisia 4520, Limassol, Cyprus). 

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); 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

221.  Екоріус Лімітед (Echorius Limited). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

ΗΕ425554. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Лімасол 

(Zaloggou, 10, Ypsonas 4183, Limassol, 

Cyprus).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

п'ятдесят 

років 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

222.  Вірга Естейт Лімітед (Virga Estate 
Limited). Відомості згідно з даними 
Департаменту реєстрації компаній та 
інтелектуальної власності Республіки 
Кіпр: реєстраційний номер – HE410310. 
Місцезнаходження юридичної особи: 
Республіка Кіпр, м. Лімасол  
(Archaggelou Michail, 19, Parekklisia 4520, 
Limassol, Cyprus). 

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); 

п'ятдесят 

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 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

223.  Т.Г. Хайрайз Ейдженсі Лімітед (T.G. 

Hirise Agency Limited, попередня назва 

Хелрейзерс Про Лтд (Hellraisers Pro Ltd)). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

ΗΕ376905. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Лімасол 

(Vasili Michailidi, 9, 3026, Limassol, 

Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

п'ятдесят 

років 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

224.  Каролін Турс енд Сервісіз Лтд (Karolin 

Tours & Services Ltd). Відомості згідно з 

даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ340246. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Лімасол 

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); 

п'ятдесят 

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 

(Amathountos, 59, Kypriopoulos Court, 

Flat/Office 7, Agios Tichonas 4532, 

Limassol, Cyprus).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

225.  Юнобо Лімітед (Yunobo Limited). 

Відомості згідно з даними Реєстру 

корпоративних справ Британських 

Віргінських островів: реєстраційний 

номер юридичної особи – 1944946. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Британські Віргінські Острови (British 

Virgin Islands, Tortola, Quijano Chambers, 

P.O. Box 3159, Road Town, VG1110). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

226.  Дранап Лтд (Dranap Ltd). Відомості 

згідно з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ400024. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Лімасол (Nikou 

Pattichi, 108, Constantinides Building,  

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); 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Floor 2, Flat/Office 201, 3070 Limassol, 

Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

227.  Мансекім Лтд (Mansekim Ltd). Відомості 

згідно з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ406270. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Нікосія  

(Poseidonos, 1, Flat/Office 201,  

Aglantzia 2101, Nicosia, Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

228.  Аленесро Лтд (Alenesro Ltd). Відомості 
згідно з даними Департаменту реєстрації 
компаній та інтелектуальної власності 
Республіки Кіпр: реєстраційний номер 
юридичної особи – ΗΕ399995. 
Місцезнаходження юридичної особи: 
Республіка Кіпр, м. Лімасол (Nikou 
Pattichi, 108, Constantinides Building,  
Floor 2, Flat/Office 201, Limassol, Cyprus).  

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); 

п'ятдесят 

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 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

229.  Клайек Лімітед (Cliak Limited). Відомості 

згідно з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ410521. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Лімасол (Nikou 

Pattichi, 108, Constantinides Building,  

Floor 2, Flat/Office 201, Limassol, Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

п'ятдесят 

років 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

230.  Туткія Лтд (Tutkia Ltd). Відомості згідно 

з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – HE389219. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Лімасол (Nikou 

Pattichi, 108, Constantinides Building,  

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); 

п'ятдесят 

років 



 

355 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Floor 2, Flat/Office 201, Limassol, Cyprus), 

вебсайт – https://melbet.com. 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

 



 

356 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах melbet.com, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

231.  Німедос Лтд (Nimedos Ltd). Відомості 

згідно з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ411678. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Лімасол  

(Agias Zonis, 22 A, 3027, Limassol, 

Cyprus).  

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 

п'ятдесят 

років 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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Строк 
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232.  Харбесіна Лтд (Harbesina Ltd). Відомості 

згідно з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – HE405135. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Лімасол  

(Agias Zonis, 22 A, 3027, Limassol, 

Cyprus), вебсайт – https://betwinner.com. 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах betwinner.com, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

233.  Толкітна Лімітед (Talkeetna Limited). 
Відомості згідно з даними Департаменту 
реєстрації компаній та інтелектуальної 
власності Республіки Кіпр: 
реєстраційний номер юридичної особи – 
ΗΕ361115. Місцезнаходження юридичної 
особи: Республіка Кіпр, м. Лімасол  
(Arch. Makariou III, 161, Akapnitis Court, 
Floor 6, 3027, Limassol, Cyprus). 

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); 

п'ятдесят 

років 
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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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 
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13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

234.  Сфексінор Лтд (Sfexinore Ltd). Відомості 

згідно з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ400531. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Лімасол (Chirosima, 

2, Levanta Court, Block A, Floor 1, 

Flat/Office 101, 3055, Limassol, Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

п'ятдесят 

років 
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у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

235.  Чатір Лімітед (Chatyr Limited). Відомості 

згідно з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ388696. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Нікосія (Iroon 

Polutechneiou, 22, Rotos Christiana,  

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); 

п'ятдесят 

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 

Block C, Flat/Office 104, 1048, Nikosia, 

Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

236.  Рілкарафем Лтд (Rilcarafem Ltd). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

ΗΕ411327. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Лімасол  

(Arch. Makariou III, 161, Akapnitis Court, 

Floor 6, 3027, Limassol, Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

237.  Старка Лтд (Starka Ltd). Відомості згідно 

з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ387429. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Лімасол (Arch. 

Makariou III, 161, Akapnitis Court,  

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); 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Floor 6, 3027, Limassol, Cyprus). 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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

238.  Шупреном Лтд (Shuprenom Ltd). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

ΗΕ410867. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Лімасол  

(Arch. Makariou III, 161, Akapnitis Court, 

Floor 6, 3027, Limassol, Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

239.  Аспро Марк (СіУай) Лімітед (Aspro Mark 

(CY) Limited). Відомості згідно з даними 

Департаменту реєстрації компаній та 

інтелектуальної власності Республіки 

Кіпр: реєстраційний номер юридичної 

особи – ΗΕ409816. Місцезнаходження 

юридичної особи: Республіка Кіпр,  

м. Лімасол (Chirosima, 2, Levanta Court, 

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); 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Block A, Floor 1, Flat/Office 102 3055, 

Limassol, Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

 



 

370 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 
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Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

240.  Брукалка Лтд (Brukalka Ltd). Відомості 

згідно з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ400481. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Лімасол (Arch. 

Macarios III, 161, Akapnitis Court, Floor 6, 

3027, Limassol, Cyprus), вебсайт – 

https://linebet.com. 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

Інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах linebet.com, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 
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№ 
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Строк 

застосування 

241.  Крюден Лтд (Kriuden Ltd). Відомості 

згідно з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ431927. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Лімасол (Annis 

Marias, 9, Mavrikios Court, Flat/Office 15, 

3071, Limassol, Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  
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Строк 

застосування 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

242.  Завбін Лтд (Zavbin Ltd). Відомості згідно 

з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ400081. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Лімасол (Annis 

Marias, 9, Mavrikios Court, Flat/Office 15, 

3071, Limassol, Cyprus).  

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 
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Ідентифікаційні дані  
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юридичної особи) 
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(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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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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 

243.  Елпінім Лтд (Elpinim Ltd). Відомості 

згідно з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ400027. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Лімасол  

(Telamonos, 20, Springfield Court, Block C, 

Flat/Office 303 3055, Limassol, Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

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 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

244.  Апенд Лтд (Apend Ltd). Відомості згідно 

з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер – 

ΗΕ410559. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Лімасол 

(Annis Marias, 9, Mavrikios Court, 

Flat/Office 15, 3071, Limassol, Cyprus). 

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; 

 

п'ятдесят 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

245.  Карті Лтд (Carti Ltd). Відомості згідно з 

даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ410532. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Лімасол (Annis 

Marias, 9, Mavrikios Court,  

Flat/Office 15 3071, Limassol, Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

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 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

246.  Анессел Лтд (Anessel Ltd). Відомості 

згідно з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ410529. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Лімасол (Annis 

Marias, 9, Mavrikios Court,  

Flat/Office 15 3071, Limassol, Cyprus). 

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; 

 

п'ятдесят 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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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 

247.  Дандерол Лтд (Danderol Ltd). Відомості 

згідно з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ410519. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Лімасол (Annis 

Marias, 9, Mavrikios Court,  

Flat/Office 15 3071, Limassol, Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

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 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

248.  Рапарі Лтд (Rapari Ltd). Відомості згідно 

з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ410514. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Лімасол (Annis 

Marias, 9, Mavrikios Court,  

Flat/Office 15 3071, Limassol, Cyprus). 

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; 

 

п'ятдесят 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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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 

249.  Марікіт Холдингс Лтд (Marikit Holdings 

Ltd). Відомості згідно з даними 

Департамента реєстрації компаній та 

інтелектуальної власності Республіки 

Кіпр: реєстраційний номер юридичної 

особи – HE351206. Місцезнаходження 

юридичної особи: Республіка Кіпр,  

м. Лімасол (Annis Marias, 9, Mavrikios 

Court, Flat/Office 15, 3071, Limassol, 

Cyprus), вебсайти – https://1xslots-

online.com, https://22bet.com/, 

https://betwinner.com/. 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

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 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

Інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах 1xslots-online.com, 22bet.com, betwinner.com, 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 / у каналах 

підсанкційного суб'єкта). 

 

250.  ДіДжи Солюшнс Ван Лтд (DG Solutions 

One Ltd). Відомості згідно з даними 

Палати компаній Сполученого 

Королівства Великої Британії і Північної 

Ірландії: реєстраційний номер юридичної 

особи – 14191303. Місцезнаходження 

юридичної особи: Сполучене 

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); 

 

п'ятдесят 

років 



 

386 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Королівство Великої Британії і Північної 

Ірландії, м. Волтгем Еббі (Warlies Park 

House, Horseshoe Hill, Essex, Waltham 

Abbey, United Kingdom, EN9 3S).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 



 

387 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

251.  ДіДжи Тек Сервісіз 2 Лтд (DG Tech 

Services 2 Ltd). Відомості згідно з даними 

Палати компаній Сполученого 

Королівства Великої Британії і Північної 

Ірландії: реєстраційний номер юридичної 

особи – 14082686. Місцезнаходження 

юридичної особи: Сполучене 

Королівство Великої Британії і Північної 

Ірландії, м. Волтгем Еббі (Warlies Park 

House, Horseshoe Hill, Waltham Abbey, 

Essex, United Kingdom, EN9 3SL).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

п'ятдесят 

років 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

252.  ДіДжи Тек Сервісіз 1 Лтд (DG Tech 

Services 1 Ltd). Відомості згідно з даними 

Палати компаній Сполученого 

Королівства Великої Британії і Північної 

Ірландії: реєстраційний номер юридичної 

особи – 14067262. Місцезнаходження 

юридичної особи: Сполучене 

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); 

 

п'ятдесят 

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 

Королівство Великої Британії і Північної 

Ірландії, м. Волтгем Еббі (Warlies Park 

House, Horseshoe Hill, Waltham Abbey, 

Essex, United Kingdom, EN9 3SL).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 



 

390 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

253.  ДіЕльДі Тек Ван Лтд (DLD Tech One 

Ltd). Відомості згідно з даними Палати 

компаній Сполученого Королівства 

Великої Британії і Північної Ірландії: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

14360601. Місцезнаходження юридичної 

особи: Сполучене Королівство Великої 

Британії і Північної Ірландії, м. Волтгем 

Еббі (Warlies Park House, Horseshoe Hill, 

Waltham Abbey, Essex, United Kingdom, 

EN9 3SL).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

п'ятдесят 

років 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

254.  ЕльЕй Гордон Лтд (LA Gordon Ltd). 

Відомості згідно з даними Палати 

компаній Сполученого Королівства 

Великої Британії і Північної Ірландії: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

13552425. Місцезнаходження юридичної 

особи: Сполучене Королівство Великої 

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); 

 

п'ятдесят 

років 



 

392 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Британії і Північної Ірландії, м. Лондон 

(61A Asplins Road, London, United 

Kingdom, N17 0NG).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

255.  ДжиЕсАр 11 Лтд (GSR 11 Ltd). Відомості 

згідно з даними Палати компаній 

Сполученого Королівства Великої 

Британії і Північної Ірландії: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

13478156. Місцезнаходження юридичної 

особи: Сполучене Королівство Великої 

Британії і Північної Ірландії, м. Лондон 

(578 Hertford Road, London, United 

Kingdom, N9 8AH). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

п'ятдесят 

років 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

256.  Текінф'южн Лімітед (Techinfusion 

Limited). Відомості згідно з даними 

Реєстру юридичних осіб Гібралтару: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

112041. Місцезнаходження юридичної 

особи: Сполучене Королівство Великої 

Британії і Північної Ірландії, Гібралтар 

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); 

 

п'ятдесят 

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 

(Suites 21 & 22, Victoria House, 26 Main 

Street, Gibraltar). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 
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Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

257.  Аком Летін Америка Н.В. (Acom Latin 

America N.V.). Відомості згідно з 

реєстром Торговельно-промислової 

палати Кюрасао: реєстраційний номер 

юридичної особи – 85117. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Королівство Нідерланди, Кюрасао,  

м. Віллемстад (Chuchubiweg 17, 

Willemstad, Curacao), вебсайт –  

https://1x-bet.com/. 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

п'ятдесят 

років 
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у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах 1x-bet.com, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 
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258.  Мерсіб'єн Менеджмент Лтд (Mercibien 

Management Ltd). Відомості згідно з 

даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер – 

ΗΕ425551. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Лімасол 

(Zaloggou, 10, Ypsonas 4183, Limassol, 

Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

259.  Спорт Глобал Парі Н.В. (Sport Global Pari 

N.V.). Відомості згідно з даними 

Торговельно-промислової палати 

Кюрасао: реєстраційний номер 

юридичної особи – 154752. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Королівство Нідерланди, Кюрасао 

(Schout Bij Nacht Doormanweg 40, 

Curacao). 

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 



 

401 

Продовження додатка 2 
 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

260.  Мамелія Лімітед (Mamelia Limited). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

ΗΕ414744. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Лімасол 

(Zaloggou, 10, Ypsonas 4183, Limassol, 

Cyprus).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

261.  Фьостач Лімітед (Firstouch Limited). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

ΗΕ410286. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Лімасол 

(Zaloggou, 10, Ypsonas 4183, Limassol, 

Cyprus). 

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

262.  Мірціус Інтернешнл Лтд (Myrcius 

International Ltd). Відомості згідно з 

даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ404130. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Лімасол  

(Zaloggou, 10, Ypsonas 4183, Limassol, 

Cyprus).  

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

263.  Трувонаст Технолоджіс Лімітед" 

(Truvonast Technologies Limited). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

ΗΕ415841. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Лімасол 

(Zaloggou, 10, Ypsonas 4183, Limassol, 

Cyprus). 

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

264.  Вінчеза Лімітед (Vinceza Limited). 

Відомості згідно з даними Департаменту 

реєстрації компаній та інтелектуальної 

власності Республіки Кіпр: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

ΗΕ254081. Місцезнаходження юридичної 

особи: Республіка Кіпр, м. Лімасол 

(Zaloggou, 10, Ypsonas 4183, Limassol, 

Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

265.  Паріматч Юнайтед Інвестментс Лімітед 

(Parimatch United Investments Limited). 

Відомості згідно з даними Палати 

компаній Сполученого Королівства 

Великої Британії і Північної Ірландії: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

09344328. Місцезнаходження юридичної 

особи: Сполучене Королівство Великої 

Британії і Північної Ірландії, м. Лондон 

(128 City Road, United Kingdom, London, 

EC1V 2NX). 

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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266.  Фулгір Інвестментс Лтд (Fullgear 

Investments Ltd, попередня назва Gahapar 

Management Ltd). Відомості згідно з 

даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ350251. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Лімасол  

(Zaloggou, 10, Ypsonas, 4183, Limassol, 

Cyprus), вебсайт – 

https://global.parimatch.com/. 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах global.parimatch.com, 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 / у каналах підсанкційного 

суб'єкта). 

 

267.  Санкаст Фуруре Ен.Ві. (Suncast Furure 

N.V.). Відомості згідно з даними 

Торговельної палати Кюрасао: 

реєстраційний номер – 122693. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Королівство Нідерланди, Кюрасао 

(Schout Bij Nacht Doormanweg 40, 

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); 

 

п'ятдесят 

років 
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Curacao), вебсайт – 

https://nomadcasino.com/, 

www.parimatch.com/, parimatch.net. 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 
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на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах nomadcasino.com, parimatch.com, parimatch.net, 

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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

268.  Акандо Сервісіз Лімітед (Acando Services 

Limited). Відомості згідно з даними 

Департаменту реєстрації компаній та 

інтелектуальної власності Республіки 

Кіпр: реєстраційний номер юридичної 

особи – ΗΕ307199. Місцезнаходження 

юридичної особи: Республіка Кіпр,  

м. Лімасол  

(Christodoulou Chatzipavlou, 199, Floor 4, 

Flat/Office 4E, 3036 Limassol Cyprus). 

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; 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 
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Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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269.  Ауспіція Лімітед (Auspicia Limited, до 

16.05.2022 – Pari-Match Services (CY) 

Limited). Відомості згідно з даними 

Департаменту реєстрації компаній та 

інтелектуальної власності Республіки 

Кіпр: реєстраційний номер юридичної 

особи – НЕ321275. Місцезнаходження 

юридичної особи: Республіка Кіпр, 

м. Лімасол (Zaloggou 10, Ypsonas, 4183, 

Limassol, Cyprus), вебсайт – 

https://nomadcasino.com/, 

https://global.parimatch.com/. 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах nomadcasino.com, global.parimatch.com, 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 / у каналах 

підсанкційного суб'єкта). 

 

270.  ДіЕй Секретеріал Лімітед (D.A Secretarial 

Limited). Відомості згідно з даними 

Департаменту реєстрації компаній та 

інтелектуальної власності Республіки 

Кіпр: реєстраційний номер юридичної 

особи – HE 118888. Місцезнаходження 

юридичної особи: Республіка Кіпр,  

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); 

 

п'ятдесят 

років 
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м. Лімасол (Krinon, 16, 3110, Limassol, 

Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 
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на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

271.  Антрум Лтд (Antrum Ltd). Відомості 

згідно з даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ360524. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Лімасол (Vasili 

Michaelidi, 9, 3026, Limassol, Cyprus), 

вебсайт – https://pokermatch.com/. 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

п'ятдесят 

років 
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у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах pokermatch.com, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 
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272.  Уан-ЕксКорп Н.В. (1XCorp N.V.). 

Відомості згідно з даними Торговельної 

палати Кюрасао: реєстраційний номер 

юридичної особи – 130189. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Королівство Нідерланди, Кюрасао,  

м. Віллемстад (Chuchubiweg 17, 

Willemstad, Curaçao), вебсайт – 

https://1xbet.com/. 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах 1xbet.com, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

273.  Інплейс Н.В. (Inplace N.V.). Відомості 

згідно з даними Торговельної палати 

Кюрасао: реєстраційний номер – 140265. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Королівство Нідерланди, Кюрасао 

(Schout Bij Nacht Doormanweg 40, 

Curaçao), вебсайт – 

https://pokermatch.com/. 

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); 

п'ятдесят 

років 
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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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 
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13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах pokermatch.com, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 

 

274.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Твоя беттінгова 

компанія" (Limited Liability Company 

"Your betting company"). Відомості згідно 

з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

України: ідентифікаційний код 

юридичної особи – 44339797. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 02081, м. Київ, Дніпровська 

набережна, буд. 19-В. 

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 

п'ятдесят 

років 
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контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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275.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Поінтлото" (Limited 

Liability Company "Pointloto"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

України: ідентифікаційний код 

юридичної особи – 44147516. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 02155, м. Київ, вул. Каунаська, 

буд. 13, оф. 103. 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

276.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Плей Фан Інвестмент" 

(Limited Liability Company "Play Fan 

Investment", LLC "PFI"). Відомості згідно 

з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

України: ідентифікаційний код 

юридичної особи – 44097984. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 03039, м. Київ, проспект Валерія 

Лобановського, буд. 119. 

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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277.  Троодос Лімітед (Troodos Limited). 

Відомості згідно з даними Реєстраційної 

палати Гібралтару: ідентифікаційний 

номер юридичної особи – 112740. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Сполучене Королівство Великої Британії 

і Північної Ірландії, Гібралтар (26, Main 

Street, Suite 51, Victoria House,  

GX11 1AA, Gibraltar). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

278.  Фен Беттінг Н.В. (Fan Betting N.V.). 

Відомості згідно з даними Торговельно-

промислової палати Кюрасао: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

142759. Місцезнаходження юридичної 

особи: Королівство Нідерланди, Кюрасао 

(Dr. H. Fergusonweg 1, Curacao). 

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

279.  Прівейлер Б.В. (Prevailer B.V.). Відомості 

згідно з даними Торговельно-

промислової палати Кюрасао: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

149548. Місцезнаходження юридичної 

особи: Королівство Нідерланди,  

Кюрасао (Abraham Mendez Chumaceiro 

Boulevard 03, Curacao). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  
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Строк 

застосування 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

280.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Покерматч.ЮА" 

(Limited Liability Company 

"Pokermatch.UA). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 

44123042. Місцезнаходження юридичної 

особи: Україна, 01001, м. Київ,  

вул. Михайлівська, буд. 21, кв. 23, 

вебсайт – https://pokermatch.ua. 

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; 

 

п'ятдесят 

років 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані  

(повне найменування та реквізити 
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(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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 
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№ 
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Строк 

застосування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах https://pokermatch.ua, 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 / у каналах підсанкційного 

суб'єкта). 

 

281.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Паріматч" (Limited 

Liability Company "Parimatch"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

України: ідентифікаційний код 

юридичної особи – 43363902. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 02140, м. Київ, проспект 

Миколи Бажана, буд. 14 А, оф. 26, 

вебсайт – https://pm.ua. 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

п'ятдесят 

років 
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Строк 
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у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування 

інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на 

доменах та субдоменах https://pm.ua, 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 / у каналах підсанкційного суб'єкта). 
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282.  ФестПМ Ентертейнмент Лтд (FirstPM 

Entertainment Ltd). Відомості згідно з 

даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – HE403752. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Лімасол 

(Christodoulou Chatzipavlou, 199, Floor 4, 

Flat/Office 4A, 3036, Limassol, Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ятдесят 

років 
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11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

283.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Фінансова Компанія 

Лео" (Limited Lability Company "Financial 

Company Leo"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 

39010283. Місцезнаходження юридичної 

особи: Україна, 03148, м. Київ,  

проспект Леся Курбаса, буд. 2-Г. 

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; 

 

п'ять років 
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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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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284.  Макс Експресс ЛЛС (Max Express LLC). 

Відомості згідно з даними Реєстра 

підприємств Грузії: реєстраційний номер 

юридичної особи – 880001760. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Грузія. 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 

портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення 

посадки на території України (повна заборона); 

 

п'ять років 
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11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

285.  Блек Сі Херітедж ЛЛС (Black Sea 

Heritage LLC). Відомості згідно з даними 

Реєстра підприємств Грузії: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

402203003. Місцезнаходження 

юридичної особи: Грузія. 

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; 

 

п'ять років 
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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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 

і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 

послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 

власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 

у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 

у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 

послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 

згідно з Законом; 

10) 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); 

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 

(повна заборона); 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 

на управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 

цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 

зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 
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286.  Лео Партнерс (СіУай) Лімітед (Leo 

Partners (CY) Limited). Відомості згідно з 

даними Департаменту реєстрації 

компаній та інтелектуальної власності 

Республіки Кіпр: реєстраційний номер 

юридичної особи – ΗΕ324078. 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Республіка Кіпр, м. Нікосія  

(Irodi Attikou, 8A, Lakatamia, 2332 

Nicosia, Cyprus). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 
і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 
9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 
послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 
власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 
у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 
у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з Законом; 
10) 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); 
11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 
(повна заборона); 

п'ять років 
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12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 
на управління юридичною особою чи її діяльність; 
13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 
програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 
14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 
цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 
зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 
287.  Електронік Пеймент Солюшинз Лтд 

(Electronic Payment Solutions Ltd). 

Відомості згідно з даними Палати 

компаній Сполученого Королівства 

Великої Британії і Північної Ірландії: 

реєстраційний номер юридичної особи – 

11070048. Місцезнаходження юридичної 

особи: Сполучене Королівство Великої 

Британії і Північної Ірландії, м. Брайтон 

(Office 526, Mocatta House Trafalgar Place, 

Brighton, United Kingdom, BN1 4DU). 

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) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг 
і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 

п'ять років 
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9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і 
послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми 
власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться 
у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель 
у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції 
згідно з Законом; 
10) 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); 
11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом 
(повна заборона); 
12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив 
на управління юридичною особою чи її діяльність; 
13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових 
програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 
14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної 
власності; 
15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим 
цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, 
зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). 

 

_________________________ 

 


