
Додаток  

до рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 5 лютого 2023 року "Про застосування та внесення змін до 

персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 

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

                               від 5 лютого 2023 року № 57/2023 

 

 
 

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, 

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

 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

1.  Державна корпорація з атомної енергії 

"Росатом" (Государственная корпорация по 

атомной энергии "Росатом", State Atomic Energy 

Corporation "Rosatom"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1077799032926, 

ідентифікаційний номер платника  

податків – 7706413348. Місцезнаходження 

юридичної особи: Російська Федерація, 119017, 

м. Москва, вул. Велика Ординка, буд. 24 

(Российская Федерация, 119017, г. Москва,  

ул. Большая Ордынка, д. 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) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 

 

2.  Акціонерне товариство "Атомний 

енергопромисловий комплекс" (Акционерное 

общество "Атомный энергопромышленный 

комплекс", Joint-Stock Company "Atomic Power 

Industry Complex"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1077758081664, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7706664260. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 119017, м. Москва, вул. Велика 

Ординка, буд. 24 (Российская Федерация, 

119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 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) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

3.  Акціонерне товариство "Русатом 

автоматизовані системи управління" 

(Акционерное общество "Русатом 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

автоматизированные системы управления", 

Joint-Stock Company "Rosatom Automated 

Control Systems"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1157746687383, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7734358970. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 115230, м. Москва, Каширське шосе, 

д. 3, корп. 2, будова 16, каб. 6.02 (Российская 

Федерация, 115230, г. Москва, Каширское 

шоссе, д. 3, корп. 2, строение 16, каб. 6.02).   

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових 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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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 

 

4.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Русатом – Цифрові рішення" (Общество с 

ограниченной ответственностью "Русатом – 

Цифровые решения", Limited Liability Company 

"Rusatom Digital Solutions"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1197746082093, 

ідентифікаційний номер платника  

податків – 7726447225. Місцезнаходження 

юридичної особи: Російська Федерація, 115230, 

м. Москва, Каширське шосе, буд. 3, корп. 2, 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

будова 4, пов. 3 (Российская Федерация, 115230,  

г. Москва, Каширское шоссе, д. 3, корп. 2, 

строение 4, эт. 3). 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

5.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"НІІАР-Генерація" (Общество с ограниченной 

ответственностью "НИИАР-Генерация", Limited 

Liability Company "NIIAR-Generation"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний  

номер – 1127329003163, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7329008990. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 433502, Ульяновська 

область, м. Димитровград, шосе Річне, будівля 7 

(Российская Федерация, 433502,  

Ульяновская область, г. Димитровград, шоссе 

Речное, здание 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) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна  

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 



10 

 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

6.  Автономна некомерційна організація 

"Корпоративна академія Держкорпорації 

"Росатом" (Автономная некоммерческая 

организация "Корпоративная академия 

Госкорпорации "Росатом", Autonomous Non-

Profit Organization "State Corporation "Rosatom" 

Corporate Academy"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1127799017279, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7706470787. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 115114, м. Москва,  

вул. Летніківська, буд. 10, будова 5  

(Российская Федерация, 115114, г. Москва,  

ул. Летниковская, д. 10, строение 5). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7.  Акціонерне товариство "Русатом Хелскеа" 

(Акционерное общество "Русатом Хэлскеа", 

Joint-Stock Company "Rusatom Healthcare"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний  

номер – 1177746123367, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7726396281. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 115230, м. Москва, 

Варшавське шосе, буд. 46, прим. 45  

(Российская Федерация, 115230, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 46, пом. 45). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

8.  Акціонерне товариство "Прорив" (Акционерное 

общество "Прорыв", Joint-Stock Company 

"Proryv"). Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний  

номер – 1187746578480, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7708332920. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 107140, м. Москва,  

вул. Мала Красносільська, буд. 2/8, к. 7, оф. 307 

(Российская Федерация, 107140, г. Москва,  

ул. Малая Красносельская, д. 2/8, к. 7, оф. 307). 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

9.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Лідер консорціуму "Міжнародний центр 

досліджень на базі реактора "МБІР" (Общество 

с ограниченной ответственностью "Лидер 

консорциума "Международный центр 

исследований на базе реактора "МБИР", Limited 

Liability Company "Leader of the Consortium 

"International Research Center Based on the MBIR 

Reactor"). Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний  

номер – 1197746081763, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7726447190. 

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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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Російська Федерація, 115230, м. Москва, 

Варшавське шосе, буд. 46, пов. 3, прим. 330 Б 

(Российская Федерация, 115230,  г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 46, эт. 3, пом. 330 Б). 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

10.  Федеральне державне унітарне "Гідрографічне 

підприємство" (Федеральное государственное 

унитарное "Гидрографическое предприятие", 

Federal State Unitary Hydrographic Enterprise). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1027810266758, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7812022096. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 190031,  

м. Санкт-Петербург, пров. Московський, буд. 12 

(Российская Федерация, 190031,  

г. Санкт-Петербург, пер. Московский, д. 12). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11.  Акціонерне товариство "Атомкапітал" 

(Акционерное общество "Атомкапитал", Joint-

Stock Company "Atomcapital"). Відомості згідно 

з Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1137746270793, 

ідентифікаційний номер платника  

податків – 7706792008. Місцезнаходження 

юридичної особи: Російська Федерація, 119017, 

м. Москва, вул. Велика Ординка, буд. 24 

(Российская Федерация, 119017, г. Москва,  

ул. Большая Ордынка, д. 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) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

12.  Акціонерне товариство "Відомча охорона 

Росатома" (Акционерное общество 

"Ведомственная охрана Росатома", Joint-Stock 

Company "Rosatom Departmental Security 

Service"). Відомості згідно з Єдиним  

державним реєстром юридичних осіб Російської 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Федерації: основний державний реєстраційний  

номер – 1197746222926, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7734423210. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 123060, м. Москва,  

вул. Расплєтіна, буд. 3 (Российская Федерация, 

123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 3). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

13.  Відкрите акціонерне товариство "Інститут 

реакторних матеріалів" (Открытое акционерное 

общество "Институт реакторных материалов", 

Open Joint-Stock Company "Reactor Materials 

Institute"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1096639000952, ідентифікаційний 

номер платника податків – 6639019655. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 624250, Свердловська 

область, м. Зарічний (Российская Федерация, 

624250, Свердловская область, г. Заречный). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

14.  Акціонерне товариство "Державний науковий 

центр – науково-дослідний інститут атомних 

реакторів" (Акционерное общество 

"Государственный научный центр – научно-

исследовательский институт атомных 

реакторов", Joint-Stock Company "State Science 

Center – Scientific-Research Institute of Nuclear 

Reactors"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1087302001797, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7302040242. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 433510, Ульяновська 

область, м. Димитровград, шосе Західне, буд. 9 

(Российская Федерация, 433510,  

Ульяновская область, г. Димитровград,  

шоссе Западное, д. 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) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15.  Акціонерне товариство "Науково-дослідний 

інститут конструкційних матеріалів на основі 

графіта "НІІграфіт" (Акционерное общество 

"Научно-исследовательский институт 

конструкционных материалов на основе 

графита "НИИграфит", Joint-Stock Company 

"Scientific-Research Institute of Structural 

Materials Based on Graphite "NIIgrafit"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний  

номер – 1117746574593, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7720723422. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 111524, м. Москва, 

вул. Електродна, буд. 2 (Российская Федерация, 

111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 
 

16.  Акціонерне товариство "Державний науковий 

центр Російської Федерації Троїцький інститут 

інноваційних і термоядерних досліджень" 

(Акционерное общество "Государственный 

научный центр Российской Федерации 

Троицкий институт инновационных и 

термоядерных исследований", Joint-Stock 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Company "State Science Center of the Russian 

Federation Troitsk Institute of Innovative and 

Thermonuclear Research"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1157746176400, 

ідентифікаційний номер платника  

податків – 7751002460. Місцезнаходження 

юридичної особи:  

Російська Федерація, 108840, м. Москва,  

м. Троїцьк, вул. Пушкових, володіння 12 

(Российская Федерация, 108840, г. Москва,  

г. Троицк, ул. Пушковых, владение 12). 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави  

або діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 



29 

 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

17.  Акціонерне товариство "Наука і інновації" 

(Акционерное общество "Наука и инновации", 

Joint-Stock Company "Science and Innovations"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний  

номер – 1117746621211, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7706760091. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 119180, м. Москва,  

пров. Старомонетний, буд. 26  

(Российская Федерация, 119180, г. Москва,  

пер. Старомонетный, д. 26). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

18.  Акціонерне товариство "Російський 

надпровідник" (Акционерное общество 

"Русский сверхпроводник", Joint-Stock Company 

"Russian Superconductor"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 5107746019134, 

ідентифікаційний номер платника  

податків – 7726667090. Місцезнаходження 

юридичної особи: Російська Федерація, 115230, 

м. Москва, Варшавське шосе, буд. 46 

(Российская Федерация, 115230, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 46). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

19.  Приватна установа державної копорації з 

атомної енергії "Росатом" "Проектний центр 

ІТЕР" (Частное учреждение государственной 

корпорации по атомной энергии "Росатом" 

"Проектный центр ИТЭР", Private Institution of 

the State Atomic Energy Corporation "Rosatom" 

"ITER Project Center"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1107799034617, 

ідентифікаційний номер платника  

податків – 7734269417.  Місцезнаходження 

юридичної особи: Російська Федерація, 123098, 

м. Москва, пл. Академіка Курчатова, буд. 1, 

будова 3 (Российская Федерация, 123098,  

г. Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1, 

строение 3). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

20.  Приватна установа із забезпечення наукового 

розвитку атомної галузі "Наука і інновації" 

(Частное учреждение по обеспечению научного 

развития атомной отрасли "Наука и инновации", 

Private Institution for the Nuclear Industry 

Scientific Development "Science and 

Innovations"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1197700010485, ідентифікаційний 

номер платника податків – 9706001411. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 119017,  

м. Москва, вул. Велика Ординка, буд. 24, пов. 8,  

каб. 820 (Российская Федерация, 119017,  

г. Москва, ул. Большая Ординка, д. 24, эт. 8,  

каб. 820). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 
 

21.  Акціонерне товариство "Ордену Трудового 

Червоного Прапору науково-дослідний  

фізико-хімічний інститут імені Л.Я. Карпова" 

(Акционерное общество "Ордена Трудового 

Красного Знамени научно-исследовательский 

физико-химический институт  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

имени Л.Я. Карпова", Joint-Stock Company 

"Order of the Red Banner of Labor Scientific-

Research Institute of Physics and Chemistry named 

after L.Ya. Karpov"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний  

номер – 5137746240979, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7709944065. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 249033, Калузька область, 

м. Обнінськ, Київське шосе, буд. 6 (Российская 

Федерация, 249033, Калужская область,  

г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 6). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж  
(повне припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
 



38 

 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

22.  Акціонерне товариство "НДІЕФА  

ім. Д.В.Єфремова" (Акционерное общество 

"НИИЭФА им. Д.В.Ефремова", Joint-Stock 

Company "NIIEFA named after D.V.Efremov"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний  

номер – 1137847503067, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7817331468. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 196641, 

 м. Санкт-Петербург, сел. Металострой, дорога 

на Металострой, буд. 3 (Российская Федерация, 

196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, 

дорога на Металлострой, д. 3). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

23.  Акціонерне товариство "Науково-технічний і 

сертифікаційний центр із комплексного захисту 

інформації" (Акционерное общество "Научно-

технический и сертификационный центр по 

комплексной защите информации", Joint-Stock 

Company "Scientific-Technical and Certification 

Center for the Complex Information Protection"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний  

номер – 1197746219747, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7706469319. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 119017, м. Москва,  

вул. Велика Ординка, буд. 24 (Российская 

Федерация, 119017 г. Москва, ул. Большая 

Ордынка, д. 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) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

24.  Федеральне державне унітарне підприємство 

"Російський федеральний ядерний центр – 

Всеросійський науково-дослідний інститут 

технічної фізики імені академіка  

Е.І.Забабахіна" (Федеральное государственное 

унитарное предприятие "Российский 

федеральный ядерный центр – Всероссийский 

научно-исследовательский институт 

технической физики имени академика  

Е.И.Забабахина", Federal State Unitary Enterprise 

"Russian Federal Nuclear Center – All-Russian 

Scientific-Research Institute of Technical Physics 

named after Academician E.I.Zababakhin"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний  

номер – 1027401350932, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7423000572. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 456770, Челябінська 

область, м. Снєжинськ, вул. Васильєва, буд. 13 

(Российская Федерация, 456770, Челябинская 

область, г. Снежинск, ул. Васильева, д. 13). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

25.  Федеральне державне унітарне підприємство 

"Російський федеральний ядерний центр – 

Всеросійський науково-дослідний інститут 

експериментальної фізики" (Федеральное 

государственное унитарное предприятие 

"Российский федеральный ядерный центр – 

Всероссийский научно-исследовательский 

институт экспериментальной физики", Federal 

State Unitary Enterprise "Russian Federal Nuclear 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Center – All-Russian Scientific-Research Institute 

of Experimental Physics"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1025202199791, 

ідентифікаційний номер платника  

податків – 5254001230.  

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 607188, Нижньогородська область, 

м. Саров, просп. Миру, буд. 37 (Российская 

Федерация, 607188, Нижегородская область,  

г. Саров, просп. Мира, д. 37). 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

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

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

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; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

26.  Акціонерне товариство "Інфраструктура і сервіс 

РФЯЦ – ВНІІЕФ" (Акционерное общество 

"Инфраструктура и сервис РФЯЦ – ВНИИЭФ", 

Joint-Stock Company "Infrastructure and Service 

RFYaTs-VNIIEF"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1165275051237, ідентифікаційний 

номер платника податків – 5254491506. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 607188, Нижньогородська 

область, м. Саров, вул. Залізнична, буд. 18 

(Российская Федерация, 607188, Нижегородская 

область, г. Саров, ул. Железнодорожная, д. 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 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

27.  Акціонерне товариство "Забезпечення РФЯЦ-

ВНІІЕФ" (Акционерное общество "Обеспечение 

РФЯЦ-ВНИИЭФ", Joint-Stock Company 

"RFYaTs-VNIIEF Supply"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1075254000216, 

ідентифікаційний номер платника  

податків – 5254081010. Місцезнаходження 

юридичної особи: Російська Федерація, 607188, 

Нижньогородська область, м. Саров,  

просп. Миру, буд. 6 (Российская Федерация, 

607188, Нижегородская область, г. Саров,  

просп. Мира, 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; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

28.  Федеральне державне унітарне підприємство 

"Приладобудівний завод імені К.А.Володіна" 

(Федеральное государственное унитарное 

предприятие "Приборостроительный завод 

имени К.А.Володина", Federal State Unitary 

Enterprise "K.A.Volodin Іnstrument Engineering 

Plant"). Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1027400661650, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7405000428. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 456082, Челябінська 

область, м. Трьохгорний, вул. Зарічна, буд. 13 

(Российская Федерация, 456082, Челябинская 

область, г. Трехгорный, ул. Заречная, д. 13). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

29.  Акціонерне товариство "Виробниче об'єднання 

"Сєвєр" (Акционерное общество 

"Производственное объединение "Север", Joint-

Stock Company "Production Association "Sever"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1195476022940, ідентифікаційний номер 

платника податків – 5410079229. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 630020, Новосибірська область,  

м. Новосибірськ, вул. Об'єднання, буд. 3 

(Российская Федерация, 630020, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, ул. Объединения, д. 3). 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

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

30.  Федеральне державне унітарне підприємство 

"Національний оператор із поводження з 

радіоактивними відходами" (Федеральное 

государственное унитарное предприятие 

"Национальный оператор по обращению с 

радиоактивными отходами", Federal State 

Unitary Enterprise "National Operator for 

Radioactive Waste Management"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний  

номер – 1027739034344, ідентифікаційний 

номер платника податків – 5838009089. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 119017, м. Москва,  

вул. П'ятницька, буд. 49А, будова 2 (Российская 

Федерация, 119017, г. Москва, ул. Пятницкая,  

д. 49А, строение 2). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

31.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ЕнергоАвтотранс" (Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭнергоАвтотранс", Limited 

Liability Company "EnergoAvtotrans"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1085254000457, ідентифікаційний номер 

платника податків – 5254082648. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 607188, Нижньогородська область, 

м. Саров, просп. Миру, буд. 6 (Российская 

Федерация, 607188, Нижегородская область,  

г. Саров, просп. Мира, 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; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

32.  Акціонерне товариство "Федеральний науково-

виробничий центр "Виробниче об'єднання 

"Старт" імені М.В.Проценко" (Акционерное 

общество "Федеральный научно-

производственный центр "Производственное 

объединение "Старт" имени М.В.Проценко", 

Joint-Stock Company "Federal Research and 

Production Center "Production Association "Start" 

named after M.V.Protsenko"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб  

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1185835003221, 

ідентифікаційний номер платника  

податків – 5838013374. Місцезнаходження 

юридичної особи: Російська Федерація, 442960, 

Пензенська область, м. Зарічний, вул. Миру, 

буд. 1 (Российская Федерация, 442960, 

Пензенская область, г. Заречный,  

ул. Мира, д. 1). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

33.  Федеральне державне унітарне підприємство 

"Комбінат "Електрохімприлад" (Федеральное 

государственное унитарное предприятие 

"Комбинат "Электрохимприбор", Federal State 

Unitary Enterprise "Combine "Electrokhimpribor"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний номер – 

1026601766950, ідентифікаційний номер 

платника податків – 6630002336. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 624203,  

Свердловська область, м. Лісний,  

вул. Комуністична, буд. 6А (Российская 

Федерация, 624203, Свердловская область,  

г. Лесной, ул. Коммунистическая, д. 6А). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

34.  Акціонерне товариство "Федеральний центр 

науки та високих технологій "Спеціальне 

науково-виробниче об'єднання "Елерон" 

(Акционерное общество "Федеральный центр 

науки и высоких технологий "Специальное 

научно-производственное объединение 

"Элерон", Joint-Stock Company "Federal Center 

for Science and High Technologies "Special 

Research and Production Association "Eleron"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1157746325043, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7724313681. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 115563, м. Москва,  

вул. Генерала Бєлова, буд. 14 (Российская 

Федерация, 115563, г. Москва, ул. Генерала 

Белова, д. 14). 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

35.  Акціонерне товариство "Науково-дослідний 

інститут приладів" (Акционерное общество 

"Научно-исследовательский институт 

приборов", Joint-Stock Company "Scientific 

Research Institute of Instruments"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний  

номер – 1165027055258, ідентифікаційний 

номер платника податків – 5027241394. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 140080, Московська 

область, м. Литкарино, Промзона Тураєво, 

будова 8 (Российская Федерация, 140080, 

Московская область, г. Литкарино, Промзона 

Тураево, строение 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) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

36.  Акціонерне товариство "Координаційний Центр 

зі створення систем безпеки та управління 

"Атомбезпека" Державної корпорації з атомної 

енергії "Росатом" (Акционерное общество 

"Координационный центр по созданию систем 

безопасности и управления "Атомбезопасность" 

Государственной корпорации по атомной 

энергии "Росатом", Joint-Stock Company 

"Coordinating Center for the Creation of Security 

and Control Systems "Atombezopasnost" of the 

State Atomic Energy Corporation "Rosatom"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний номер – 

1197746114554, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7726447835. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 115230, м. Москва,  

проїзд Електролітний, володіння 1А, будова 1 

(Российская Федерация, 115230, г. Москва, 

проезд Электролитный, владение 1А,  

строение 1). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

37.  Акціонерне товариство "Уральський 

електромеханічний завод" (Акционерное 

общество "Уральский электромеханический 

завод", Joint-Stock Company "Ural 

Electromechanical Plant"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

реєстраційний номер – 1196658022208, 

ідентифікаційний номер платника  

податків – 6670480610. Місцезнаходження  

юридичної особи: Російська Федерація,  

620137, Свердловська область, м. Єкатеринбург, 

вул. Студентська, будова 9 (Российская 

Федерация, 620137, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Студенческая, строение 9). 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

38.  Акціонерне товариство "Аварійно-технічний 

центр Росатома" (Акционерное общество 

"Аварийно-технический центр Росатома", Joint-

Stock Company "Rosatom Emergency and 

Technical Center"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1197847067626, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7802687430. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 194292,  

м. Санкт-Петербург, пров. 3-й Верхній, буд. 2, 

літер А, каб. 218  

 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

(Российская Федерация, 194292, г. Санкт-

Петербург, пер. 3-й Верхний, д. 2, литер А,  

каб. 218). 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

39.  Акціонерне товариство "Всерегіональне 

об'єднання "Ізотоп" (Акционерное общество 

"Всерегиональное объединение "Изотоп", Joint-

Stock Company "All-Regional Association 

"Isotope"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1087746009130, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7704674312. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 119435, м. Москва,  

вул. Погодинська, буд. 22 (Российская 

Федерация, 119435, г. Москва,  

ул. Погодинская, д. 22). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

40.  Федеральне державне унітарне підприємство 

"Гірничо-хімічний комбінат" (Федеральное 

государственное унитарное предприятие 

"Горно-химический комбинат", Federal State 

Unitary Enterprise "Mining and Chemical 

Combine"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1022401404871, ідентифікаційний 

номер платника податків – 2452000401. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 662972, Красноярський 

край, м. Желєзногорськ, вул. Леніна, буд. 53 

(Российская Федерация, 662972, Красноярский 

край, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 53). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

41.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Ремонтно-механічний завод гірничо-хімічного 

комбінату" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Ремонтно-механический 

завод горно-химического комбината", Limited 

Liability Company "Repair and Mechanical Plant 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

of the Mining and Chemical Combine"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1122452000978, ідентифікаційний номер 

платника податків – 2452201891. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 662972, Красноярський 

край, м. Желєзногорськ, вул. Леніна, буд. 64 

(Российская Федерация, 662972, Красноярский 

край, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 64). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 



73 

 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

42.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ОКБ КИПіА ГХК" (Общество с ограниченной 

ответственностью "ОКБ КИПиА ГХК", Limited 

Liability Company "OKB KIPiA GHK"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1162468087891, ідентифікаційний номер 

платника податків – 2452044014. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 662971, Красноярський 

край, м. Желєзногорськ, вул. Леніна, буд. 62А  

 

 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

(Российская Федерация, 662971,  

Красноярский край, г. Железногорск,  

ул. Ленина, д. 62А). 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

43.  Акціонерне товариство "Ізотоп" (Акционерное 

общество "Изотоп", Joint-Stock Company 

"Isotope"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1069672076220, ідентифікаційний 

номер платника податків – 6672219595. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 620063, Свердловська область,  

м. Єкатеринбург, вул. Степана Разіна,  

будова 16, оф. 307 (Российская Федерация, 

620063, Свердловская область, г. Екатеринбург,  

ул. Степана Разина, строение 16, оф. 307). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

44.  Федеральне державне унітарне підприємство 

"Об'єднаний еколого-технологічний та науково-

дослідний центр зі знешкодження РАВ та 

охорони навколишнього середовища" 

(Федеральное государственное унитарное 

предприятие "Объединенный эколого-

технологический и научно-исследовательский 

центр по обезвреживанию РАО и охране 

окружающей среды", Federal State Unitary 

Enterprise "Joint Ecological, Technological and 

Research Center for RW Neutralization and 

Environmental Protection"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1037739303612, 

ідентифікаційний номер платника  

податків – 7704009700. Місцезнаходження 

юридичної особи: Російська Федерація,  

119121, м. Москва, пров. 7-й Ростовський,  

буд. 2/14 (Российская Федерация, 119121,  

г. Москва, пер. 7-й Ростовский, д. 2/14). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 



78 

 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

45.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Радон Інноваційні Технології" (Общество с 

ограниченной ответственностью "Радон 

Инновационные Технологии", Limited Liability 

Company "Radon Innovative Technologies"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний  

номер – 1165042053164, ідентифікаційний 

номер платника податків – 5042142655. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 141335, Московська 

область, м. Сергієв Посад, с. Шеметово, 

мікрорайон Новий, будівля 76, літера 15Б, 

прим./кімн./пов. 1/8/3 (Российская Федерация, 

141335, Московская область, г. Сергиев Посад, 

с. Шеметово, микрорайон Новый, здание 76, 

литера 15Б, пом./ком./эт. 1/8/3). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

46.  Акціонерне товариство "Радієвий інститут імені 

В.Г.Хлопіна" (Акционерное общество 

"Радиевый институт имени В.Г.Хлопина", Joint-

Stock Company "Radium Institute named  

after V.G.Khlopin"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1137847503100, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7802846922. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 194021,  

м. Санкт-Петербург, просп. 2-й Мурінський, 

буд. 28 (Российская Федерация, 194021,  

г. Санкт-Петербург, просп. 2-й Муринский, д. 28). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

47.  Акціонерне товариство "Атомстройекспорт" 

(Акционерное общество "Атомстройэкспорт", 

Joint-Stock Company "Atomstroyexport"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний  

номер – 1027739496014, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7701186067. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 603006, 

Нижньоновгородська область, м. Нижній 

Новгород, пл. Свободи, буд. 3 (Российская 

Федерация, 603006, Нижегородская область,  

г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 3). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

48.  Акціонерне товариство "Русатом Енерго 

Інтернешнл" (Акционерное общество "Русатом 

Энерго Интернешнл", Joint-Stock Company 

"Rusatom Energo International"). Відомості згідно 

з Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1117746592149, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7706759586. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 119180, м. Москва, 

пров. Старомонетний, буд. 26  

(Российская Федерация, 119180, г. Москва,  

пер. Старомонетный, д. 26). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

49.  Акціонерне товариство "Русатом Сервіс" 

(Акционерное общество "Русатом Сервис", 

Joint-Stock Company "Rusatom Service"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний  

номер – 1117746845523, ідентифікаційний 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

п'ятдесят 

років 



86 

 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

номер платника податків – 7705966318. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 117335, м. Москва,  

просп. Нахімовський, буд. 58, пов. 9,  

прим. XXVI (Российская Федерация, 117335,  

г. Москва, просп. Нахимовский, д. 58, эт. 9,  

пом. XXVI). 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

50.  Акціонерне товариство "Атомредметзолото" 

(Акционерное общество "Атомредметзолото", 

Joint-Stock Company "Atomredmetzoloto"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний  

номер – 1027700043645, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7706016076. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 109004, м. Москва,  

пров. Великий Дров'яний, буд. 22 (Российская 

Федерация, 109004, г. Москва, пер. Большой 

Дровяной, 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; 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

51.  Акціонерне товариство "Провідний проектно-

вишукувальний і науково-дослідний інститут 

промислової технології" (Акционерное 

общество "Ведущий проектно-изыскательский и 

научно-исследовательский институт 

промышленной технологии", Joint-Stock 

Company "Leading Design and Survey and 

Research Institute of Industrial Technology"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний  

номер – 5087746493600, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7724683379. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 115409, м. Москва, шосе Каширське, 

буд. 33 (Российская Федерация, 115409,  

г. Москва, шоссе Каширское, д. 33). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

52.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"АРМЗ Гірничі машини" (Общество с 

ограниченной ответственностью "АРМЗ Горные 

машины", Limited Liability Company "ARMZ 

Mining Machines"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1025201099032, ідентифікаційний 

номер платника податків – 5213000558. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 674674, Забайкальський 

край, Краснокаменський район,  

м. Краснокаменськ, автодорога № 46, буд. 1, 

кабінети 47, 48 (Российская Федерация, 674674, 

Забайкальский край, Краснокаменский район,  

г. Краснокаменск, автодорога № 46, д. 1, 

кабинеты 47, 48). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

53.  Публічне акціонерне товариство "Приаргунське 

виробниче гірничохімічне об'єднання" 

(Публичное акционерное общество 

"Приаргунское производственное 

горнохимическое объединение", Public Joint-

Stock Company "Priargunsky Production Mining 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

and Chemical Association"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1027501067747, 

ідентифікаційний номер платника  

податків – 7530000048. Місцезнаходження 

юридичної особи: Російська Федерація, 674673, 

Забайкальський край, Краснокаменський район, 

м. Краснокаменськ, просп. Будівельників,  

буд. 11 (Российская Федерация, 674673, 

Забайкальский край, Краснокаменский район,  

г. Краснокаменск, просп. Строителей, д. 11). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

54.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Стрільцовський будівельно-ремонтний трест" 

(Общество с ограниченной ответственностью 

"Стрельцовский строительно-ремонтный трест", 

Limited Liability Company "Streltsovsky 

Construction and Repair Trust"). Відомості згідно 

з Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1097530000150, 

ідентифікаційний номер платника  

податків – 7530012491. Місцезнаходження 

юридичної особи: Російська Федерація, 674673, 

Краснокаменський район, Забайкальський край, 

м. Краснокаменськ, вул. Молодіжна, буд. 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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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

АБК "СБРТ" (Российская Федерация, 674673, 

Краснокаменский район, Забайкальский край,  

г. Краснокаменск, ул. Молодежная, д. 5,  

АБК "ССРТ"). 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

55.  Акціонерне товариство "Ураніум Уан Груп" 

(Акционерное общество "Ураниум Уан Груп", 

Joint-Stock Company "Uranium One Group"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний  

номер – 1067760346103, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7706641432. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 119017, м. Москва,  

вул. Велика Ординка, буд. 24 (Российская 

Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая 

Ордынка, д. 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) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

56.  Акціонерне товариство "Урановидобувна 

компанія "Горноє" (Акционерное общество 

"Уранодобывающая компания "Горное", Joint-

Stock Company "Uranium Mining Company 

"Gornoye"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1077536013785, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7536087140. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 109004, м. Москва, 

Ніколоямська, буд. 40/22, будова 4, пов. 6, 

прим. VII, кімн. 21  

(Российская Федерация, 109004, г. Москва,  

ул. Николоямская, д. 40/22, строение 4, эт. 6, 

пом. VII, 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) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

57.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ППГХО-Послуги" (Общество с ограниченной 

ответственностью "ППГХО-Услуги", Limited 

Liability Company "PIMCU-Services", Limited 

Liability Company "PPGHO-Uslugi"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний  

номер – 1097530000171, ідентифікаційний 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

номер платника податків – 7530012519. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 674674, Забайкальський 

край, Краснокаменський район, м. 

Краснокаменськ, мікрорайон 5-й, буд. 520, 

прим. 5 (Российская Федерация, 674674, 

Забайкальский край, Краснокаменський район, 

г. Краснокаменск, микрорайон 5-й, д. 520,  

пом. 5). 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

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

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 
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(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; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

58.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Ремонтно-механічний завод" (Общество с 

ограниченной ответственностью "Ремонтно-

механический завод", Limited Liability Company 

"Repair and Mechanical Plant"). Відомості згідно 

з Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1097530000347, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7530012660. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 674674, 

Забайкальський край, Краснокаменський район, 

м. Краснокаменськ, територія автомобільної 

дороги № 46, буд. 1  

 

 

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

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

(Российская Федерация, 674674, Забайкальский 

край, Краснокаменский район, г. 

Краснокаменск, территория автомобильной 

дороги № 46, д. 1). 

діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 

 

59.  Акціонерне товариство "Перша гірничорудна 

компанія" (Акционерное общество "Первая 

горнорудная компания", Joint-Stock Company 

"First Mining Company"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1027700044272, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7703197508. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 163069, 

Архангельська область, м. Архангельськ,  

вул. Свободи, буд. 23, пов./прим./ 1/10 

(Российская Федерация, 163069, Архангельская 

область, г. Архангельск, ул. Свободы, д. 23, 

эт./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) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

60.  Акціонерне товариство "Атоменергоремонт" 

(Акционерное общество "Атомэнергоремонт", 

Joint-Stock Company "Atomenergoremont"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1085029002079, ідентифікаційний номер 

платника податків – 5029112443. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 115432, м. Москва,  

4062-й Проектований проїзд, буд. 6, будова 2, 

прим. 26 (пов. 4)  

(Российская Федерация, 115432, г. Москва, 

4062-й Проектируемый проезд, д. 6, строение 2, 

пом. 26 (этаж 4). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

61.  Акціонерне товариство "Провідний науково-

дослідний інститут хімічної технології" 

(Акционерное общество "Ведущий научно-

исследовательский институт химической 

технологии", Joint-Stock Company "Leading 

Research Institute of Chemical Technology"). 

Відомості згідно з Єдиним державним  

реєстром юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

номер – 5087746165910, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7724675770. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 111524, м. Москва, вул. Електродна, 

буд. 2, будова 1, пов./прим. 2/III, кімн. 72 

(Российская Федерация, г. Москва,  

ул. Электродная, д. 2, строение 1, эт./пом. 2/III,  

комн. 72). 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

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

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

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; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

62.  Акціонерне товариство з налаштування, 

удосконалення експлуатації і організації 

управління атомних станцій "Атомтехенерго" 

(Акционерное общество по наладке, 

совершенствованию эксплуатации и 

организации управления атомных станций 

"Атомтехэнерго", Joint-Stock Company for 

Adjustment, Improvement of Operation and 

Management of Nuclear Power Plants 

"Atomtekhenergo"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1075029010187, ідентифікаційний 

номер платника податків – 5029106714. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 115432, м. 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; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4062-й Проектований проїзд, буд. 6, будова 2, 

прим. 501 (пов. 5) (Российская Федерация, 

115432, г. Москва, 4062-й Проектируемый 

проезд, д. 6, строение 2, пом. 501 (этаж 5)). 

діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 

 

63.  Акціонерне товариство "Атомтранс" 

(Акционерное общество "Атомтранс", Joint-

Stock Company "Atomtrans"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1086725000878, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

6724008446. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 216400, 

Смоленська область, м. Десногорськ,  

територія комунально-складської зони,  

будова 39 (Российская Федерация, 216400, 

Смоленская область, г. Десногорск,  

территория коммунально-складской зоны, 

строение 39). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

64.  Акціонерне товариство "Атоменергопроект" 

(Акционерное общество "Атомэнергопроект", 

Joint-Stock Company "Atomenergoproekt"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1087746998646, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7701796320. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 107996, м. Москва, вул. Бакунінська, 

буд. 7, будова 1 (Российская Федерация, 107996, 

г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, строение 1). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

65.  Акціонерне товариство "Ордена Трудового 

Червоного Прапора і Ордена Праці ЧРСР 

дослідне конструкторське бюро "Гідропрес" 

(Акционерное общество "Ордена трудового 

красного знамени и Ордена труда ЧССР 

опытное Конструкторское бюро "Гидропресс", 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Joint-Stock Company "Gidropress Experimental 

Design Bureau"). Відомості згідно з єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1085074009503, ідентифікаційний 

номер платника податків – 5036092340. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 142103, Московська область,  

м. Подольськ, вул. Орджонікідзе, буд. 21 

(Российская Федерация, 142103, Московская 

область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д. 21). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 

 

66.  Акціонерне товариство "Державний 

спеціалізований проектний інститут" 

(Акционерное общество "Государственный 

специализированный проектный институт", 

Joint-Stock Company "State Specialized Design 

Institute"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1097746129447, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7708697977. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 115088, м. Москва, вул. 

Шарикопідшипниківська, буд. 4, корп. 1А,  

каб. 2009 (Российская Федерация, 115088,  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, 

корп. 1А, каб. 2009). 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

67.  Акціонерне товариство "Всеросійське 

виробниче об'єднання "Зарубіжатоменергобуд" 

(Акционерное общество "Всероссийское 

производственное объединение 

"Зарубежатомэнергострой", Joint-Stock 

Company "All-Russian Production Association 

"Zarubezhatomenergostroy"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1077764794975, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7701763846. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 115230,  

м. Москва, шосе Варшавське, буд. 46 

(Российская Федерация, 115230, г. Москва, 

шоссе Варшавское, д. 46). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 



119 

 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

68.  Акціонерне товариство "Науково-дослідний і 

конструкторський інститут монтажної 

технології – Атомбуд" (Акционерное общество 

"Научно-исследовательский и конструкторский 

институт монтажной технологии – Атомстрой", 

Joint-Stock Company "Research and Development 

Institute of Construction Technology – 

Atomstroy"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 5087746235836, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7715719854. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 127410, м. Москва,  

шосе Алтуф'євське, буд. 43, будова 2 

(Российская Федерация, 127410, г. Москва, 

шоссе Алтуфьевское, д. 43, строение 2). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

69.  Акціонерне товариство "Інститут фізико-

технічних проблем" (Акционерное общество 

"Институт физико-технических проблем",  

Joint-Stock Company "Institute of Physical and 

Technical Problems"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

номер – 1085010000305, ідентифікаційний 

номер платника податків – 5010036527. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 141980, Московська область,  

м. Дубна, вул. І.В.Курчатова, буд. 4  

(Российская Федерация, 141980, Московская 

область, г. Дубна, ул. И.В.Курчатова, д. 4). 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

70.  Акціонерне товариство "Красная звєзда" 

(Акционерное общество "Красная звезда",  

Joint-Stock Company "Krasnaya Zvezda"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1097746264197, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7704726190. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 125284, м. Москва,  

шосе Хорошовське, буд. 38  

(Российская Федерация, 125284, г. Москва,  

шоссе Хорошёвское, д. 38). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

71.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Будівельно-монтажне управління № 1" 

(Общество с ограниченной ответственностью 

"Строительно-монтажное управление № 1, 

Limited Liability Company "Building and 

Construction Department No 1"). Відомості згідно 

з Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1085260013189, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

5260234539. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 307251,  

Курська область, м. Курчатов, вул. Молодіжна, 

буд. 9, прим. 5 (Российская Федерация, 307251, 

Курская область, г. Курчатов, ул. Молодежная, 

д. 9, пом. 5). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

72.  Акціонерне товариство "Науково-технічний 

центр "Ядерно-фізичні дослідження" 

(Акционерное общество "Научно-технический 

центр "Ядерно-физические исследования", Joint-

Stock Company "Science and Technology Centre 

for Nuclear Physics Research"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1089847294261, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7802441926. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 194021,  

м. Санкт-Петербург, просп. 2-й Мурінський, 

буд. 28 (Российская Федерация, 194021, 

г. Санкт-Петербург, просп. 2-й Муринский,  

д. 28). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 



127 

 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

73.  Акціонерне товариство "Дослідне 

конструкторське бюро машинобудування імені 

І.І.Африкантова" (Акционерное общество 

"Опытное конструкторское бюро 

машиностроения имени И.И.Африкантова", 

Joint-Stock Company "Experimental Design 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Engineering Bureau named after I.I.Afrikantov"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1085259006117, ідентифікаційний номер 

платника податків – 5259077666.  

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 603074, Нижньогородська область, 

м. Нижній Новгород, проїзд Бурнаківський,  

буд. 15 (Российская Федерация, 603074, 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

проезд Бурнаковский, д. 15). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 
 

74.  Акціонерне товариство "Спеціалізований 

науково-дослідний інститут приладобудування" 

(Акционерное общество "Специализированный 

научно-исследовательский институт 

приборостроения", Joint-Stock Company 

"Specialized Scientific-Research Institute of 

Instrumentation". Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 5087746165821, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7734592593. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 123060, м. 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

вул. Расплєтіна, буд. 5, будова 1 (Российская 

Федерация, 123060, г. Москва, ул. Расплетина, 

д. 5, строение 1). 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

75.  Акціонерне товариство "Русатом 

інфраструктурні рішення" (Акционерное 

общество "Русатом инфраструктурные 

решения", Joint-Stock Company "Rusatom 

Infrastructure Solutions"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1117746439480, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7706757331. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, м. Москва,  

вул. Велика Ординка, буд. 40, будова 1 

(Российская Федерация, г. Москва,  

ул. Большая Ордынка, д. 40, строение 1). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

76.  Автономна некомерційна організація 

додаткового професійного навчання "Технічна 

академія Росатома" (Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Техническая 

академия Росатома", Autonomous Non-Profit 

Organization of the Vocational Training "Rosatom 

Technical Academy"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1174027012830, ідентифікаційний 

номер платника податків – 4025450383. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 249031, Калузька область,  

м. Обнінськ, вул. Курчатова, буд. 21 

(Российская Федерация, 249031, Калужская 

область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 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) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 



134 

 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

77.  Акціонерне товариство "Ангарський 

електролізний хімічний комбінат" 

(Акционерное общество "Ангарский 

электролизный химический комбинат", Joint-

Stock Company "Angarsk Electrolysis Chemical 

Complex"). 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; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1083801006860, ідентифікаційний 

номер платника податків – 3801098402. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 665814, Іркутська область, 

м. Ангарськ, масив Південний, квартал 2, 

будова 100 (Российская Федерация, 665814, 

Иркутская область, г. Ангарск, массив Южный, 

квартал 2, строение 100). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

78.  Акціонерне товариство "Об'єднана компанія 

"Відокремлювально-субліматний комплекс" 

(Акционерное общество "Объединенная 

компания "Разделительно-сублиматный 

комплекс", Joint-Stock Company "Combined 

Company "Separation and Sublimation Complex"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

5087746677574, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7706704146. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 624131, Свердловська область,  

м. Новоуральськ, вул. Дзержинського, буд. 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; 
 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

(Российская Федерация, 624131, Свердловская 

область, г. Новоуральск, ул. Дзержинского, д. 7). 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

79.  Акціонерне товариство "Сибірський хімічний 

комбінат" (Акционерное общество "Сибирский 

химический комбинат", Joint-Stock Company 

"Sibirsky Chemical Combine"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1087024001965, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7024029499. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 636039, Томська 

область, м. Сєверськ, вул. Курчатова, буд. 1 

(Российская Федерация, 636039, Томская 

область, г. Северск, ул. Курчатова, д. 1). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

80.  Акціонерне товариство "Тенекс-Сервіс" 

(Акционерное общество "Тенекс-Сервис",  

Joint-Stock Company "Tenex-Service"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1057749591855, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7706604582. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, м. Москва, вул. Велика Полянка, 

буд. 25, будова 1 (Российская Федерация,  

г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 25,  

строение 1). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

81.  Акціонерне товариство "Уральський 

електрохімічний комбінат" (Акционерное 

общество "Уральский электрохимический 

комбинат", Joint-Stock Company "Ural 

Electrochemical Combine"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1086629000963, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

6629022962. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 624130, 

Свердловська область, м. Новоуральськ,  

вул. Дзержинського, будівля 2 (Российская 

Федерация, 624130, Свердловская область,  

г. Новоуральск, ул. Дзержинского, здание 2). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

82.  Акціонерне товариство "Виробниче об'єднання 

"Електрохімічний завод" (Акционерное 

общество "Производственное объединение 

"Электрохимический завод", Joint-Stock 

Company "Production Association 

"Electrochemical Plant"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1082453000410, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

2453013555. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 663690, 

Красноярський край, м. Зеленогірськ,  

вул. Перша Промислова, буд. 1  

(Российская Федерация, 663690,  

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

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Красноярский край, г. Зеленогорск,  

ул. Первая Промышленная, д. 1). 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

83.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Турбінні технології ААЕМ" (Общество с 

ограниченной ответственностью "Турбинные 

технологии ААЭМ", Limited Liability Company 

"AAEM Turbine Technologies"). Відомості згідно 

з Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1075074009977, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

5036083578. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 142103, 

Московська область, м. Подольськ,  

вул. Залізнична, буд. 2 (Российская Федерация, 

142103, Московская область, г. Подольск,  

ул. Железнодорожная, д. 2). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

84.  Акціонерне товариство "Атомне і енергетичне 

машинобудування" (Акционерное общество 

"Атомное и энергетическое машиностроение", 

Joint-Stock Company "Atomenergomash Nuclear 

and Power Engineering"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1067746426439, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7706614573. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 119017, м. Москва, 

вул. Велика Ординка, буд. 24 (Российская 

Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая 

Ордынка, д. 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) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

85.  Акціонерне товариство Інжинірінгова компанія 

"АЕМ-Технології" (Акционерное общество 

Инжиниринговая компания "АЭМ-Технологии", 

Joint-Stock Company "AEM-Technologies 

Engineering Company"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1079847125522, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7817311895. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 196650, м. Санкт-

Петербург, м. Колпіно, вул. Фінляндська,  

буд. 13, літер ВМ, прим. 469 (Российская 

Федерация, 196650, г. Санкт-Петербург,  

г. Колпино, ул. Финлядская, д. 13, литер ВМ, 

пом. 469). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

86.  Акціонерне товариство "Машинобудівний завод 

"ЗіО-Подольськ" (Акционерное общество 

"Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск", 

Joint-Stock Company "ZiO-Podolsk Mechanical 

Engineering Plant"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1025004700445, ідентифікаційний 

номер платника податків – 5036040729. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 142103, Московська 

область, м. Подольськ, вул. Залізнична, буд. 2 

(Российская Федерация, 142103,  

Московская область, г. Подольск,  

ул. Железнодорожная, д. 2). 

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

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

87.  Акціонерне товариство "Науково-дослідний 

інститут технічної фізики і автоматизації" 

(Акционерное общество "Научно-

исследовательский институт технической 

физики и автоматизации", Joint-Stock Company 

"Scientific-Research Institute of Technical Physics 

and Automation"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 5087746235825, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7726606316. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 115230, м. Москва, шосе 

Варшавське, буд. 46 (Российская Федерация, 

115230, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 46). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж  
(повне припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

88.  Акціонерне товариство "Російська 

енергомашинобудівна компанія" (Акционерное 

общество "Русская энергомашиностроительная 

компания", Joint-Stock Company "Russian Power 

Engineering Company"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1065074069301, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

5036076690. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, Московська 

область, м. Подольськ, вул. Залізнична, буд. 2, 

літера А1, прим. 46-47 (Российская Федерация, 

Московская область, г. Подольск,  

ул. Железнодорожная, д. 2, литера А1,  

пом. 46-47). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

89.  Акціонерне товариство "Свердловський 

науково-дослідний інститут хімічного 

машинобудування" (Акционерное общество 

"Свердловский научно-исследовательский 

институт химического машиностроения", Joint-

Stock Company "Sverdlovsk Scientific-Research 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Institute of Chemical Engineering"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1026605756100, ідентифікаційний номер 

платника податків – 6664003909. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 620010, Свердловська 

область, м. Єкатеринбург, вул. Грибоєдова,  

буд. 32 (Российская Федерация, 620010, 

Свердловская область, г. Екатеринбург,  

ул. Грибоедова, д. 32). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

90.  Акціонерне товариство "Центральне 

конструкторське бюро машинобудування" 

(Акционерное общество "Центральное 

конструкторское бюро машиностроения", Joint-

Stock Company "Central Design Bureau of 

Machine Building"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1089847327415, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7806394392. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 190020, м. Санкт-Петербург,  

вул. Обводного каналу, буд. 138  

(Российская Федерация, 190020, г. Санкт-

Петербург, ул. Обводного канала, д. 138). 

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

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

91.  Акціонерне товариство "Науково-виробниче 

об'єднання "Центральний науково-дослідний 

інститут технології машинобудування" 

(Акционерное общество "Научно-

производственное объединение "Центральный 

научно-исследовательский институт технологии 

машиностроения", Joint-Stock Company 

"Scientific-Production Association "Central 

Scientific-Research Institute of Engineering 

Technology"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1067746376070, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7723564851. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 115088, м. Москва,  

вул. Шарикопідшипниківська, буд. 4  

(Российская Федерация, 115088, г. Москва,  

ул. Шарикоподшипниковская, д. 4). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

92.  Акціонерне товариство "РусАтомСтрой-

Менеджмент" (Акционерное общество 

"РусАтомСтрой-Менеджмент", Joint-Stock 

Company "RusAtomStroy Management"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1077746355950, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7736554699. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 115088, м. Москва,  

вул. Шарикопідшипниківська, буд. 4 

(Российская Федерация, 115088, г. Москва,  

ул. Шарикоподшипниковская, д. 4). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

93.  Акціонерне товариство "Русатом 

мікроелектроніка" (Акционерное общество 

"Русатом микроэлектроника", Joint-Stock 

company "Rusatom Microelectronics"). 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); 

п'ятдесят 

років 



163 

 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

державний реєстраційний номер – 

5067746792779, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7721566412. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 123060, м. Москва, вул. Расплєтіна, 

буд. 5, будова 1 (Российская Федерация, 123060, 

г. Москва, ул. Расплетина, д. 5, строение 1). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

94.  Акціонерне товариство "Русатом Оверсіз" 
(Акционерное общество "Русатом Оверсиз", 
Joint-Stock Company "Rusatom Overseas"). 
Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб Російської Федерації: основний 
державний реєстраційний номер – 
5177746397219, ідентифікаційний номер 
платника податків – 7725413350. 
Місцезнаходження юридичної особи: Російська 
Федерація, 115280, м. Москва, вул. Ленінська 
Слобода, буд. 26, пов. 2, прим. 4, кімн. 25 
(Российская Федерация, 115280, г. Москва,  
ул. Ленинская Слобода, д. 26, эт. 2, пом. 4,  
комн. 25). 

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

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

95.  Акціонерне товариство "Атоменерго" 

(Акционерное общество "Атомэнерго", Joint-

Stock Company "Atomenergo"). Відомості згідно 

з Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1037800032269, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7801031451. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 190005,  

м. Санкт-Петербург, просп. Ізмайловський,  

буд. 4, літер А (Российская Федерация, 190005, 

г. Санкт-Петербург, просп. Измайловский, д. 4, 

литер А). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

96.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Холдингова компанія АЕМ" (Общество с 

ограниченной ответственностью "Холдинговая 

компания АЭМ", Limited Liability Company 

"AEM Holding Company"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1207700170545, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

9705144030. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 115184, м. Москва, 

набережна Озерковська, буд. 28, будова 3,  

каб. 311 (Российская Федерация, 115184,  

г. Москва, набережная Озерковская, д. 28, 

строение 3, каб. 311). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

97.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Завод вуглецевих і композиційних матеріалів" 

(Общество с ограниченной ответственностью 

"Завод углеродных и композиционных 

материалов", Limited Liability Company "Carbon 

and Composite Materials Plant"). Відомості згідно 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

з Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1067450027248, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7450045935. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 454000, 

Челябінська область, м. Челябінськ,  

територія Челябінський електродний завод 

(Российская Федерация, 454000, Челябинская 

область, г. Челябинск, территория Челябинский 

электродный завод). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 



171 

 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

98.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Алабуга-Волокно" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Алабуга-Волокно", Limited 

Liability Company "Alabuga-Fibre"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1111674004045, ідентифікаційний номер 

платника податків – 1646031132. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 423601, Республіка Татарстан,  

м. Єлабуга, територія особливої економічної 

зони Алабуга, вул. Ш-2, будова 11/9 

(Российская Федерация, 423601, Республика 

Татарстан, г. Елабуга, территория особой 

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

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

экономической зоны Алабуга, ул. Ш-2, 

строение 11/9). 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

99.  Акціонерне товариство "Препрег-Сучасні 

композиційні матеріали" (Акционерное 

общество "Препрег-Современные 

композиционные материалы", Joint-Stock 

Company "Prepreg-Modern Composite Materials"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1097746268234, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7729632610. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 109316, м. Москва,  

просп. Волгоградський, буд. 42, корп. 5  

(Российская Федерация, 109316, г. Москва, 

просп. Волгоградский, д. 42, корп. 5). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

100.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Композит Інвест" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Композит Инвест", Limited 

Liability Company "Composite Invest"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1207700123157, ідентифікаційний номер 

платника податків – 9723099118. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 109316, м. Москва,  

просп. Волгоградський, буд. 42, корп. 13, пов. 4, 

прим. 31 (Российская Федерация, 109316,  

г. Москва, просп. Волгоградский, д. 42,  

корп. 13, эт. 4, пом. 31). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

101.  Акціонерне товариство "КМЗ-Спецмаш" 

(Акционерное общество "КМЗ-Спецмаш", Joint-

Stock Company "KMZ-Spetsmash"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

номер – 1103332000353, ідентифікаційний 

номер платника податків – 3305709037. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 601909, Владимирська область,  

м. Ковров, вул. Соціалістична, буд. 26 

(Российская Федерация, 601909,  

Владимирская область, г. Ковров,  

ул. Социалистическая, д. 26). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

102.  Акціонерне товариство "Владимирське 

виробниче об'єднання "Точмаш" (Акционерное 

общество "Владимирское производственное 

объединение "Точмаш", Joint-Stock Company 

"Vladimir Production Association "Tochmash"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1083340004527, ідентифікаційний номер 

платника податків – 3329051460. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 600007, Владимирська 

область, м. Владимир, вул. Північна, буд. 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; 
 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

(Российская Федерация, 600007, Владимирская 

область, г. Владимир, ул. Северная, д. 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) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

103.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Науково-виробниче об'єднання "Центротех" 

(Общество с ограниченной ответственностью 

"Научно-производственное объединение 

"Центротех", Limited Liability Company 

"Scientific-Production Association "Tsentrotekh"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1076629000690, ідентифікаційний номер 

платника податків – 6629020796. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 624130, Свердловська 

область, м. Новоуральськ, вул. Дзержинського, 

буд. 2 (Российская Федерация, 624130, 

Свердловская область, г. Новоуральск,  

ул. Дзержинского, д. 2). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

104.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Центротех-Інжинірінг" (Общество с 

ограниченной ответственностью "Центротех-

Инжиниринг", Limited Liability Company 

"Tsentrotekh-Engineering"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1206600018130, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

6682016932. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 198097,  

м. Санкт-Петербург, просп. Стачок, буд. 47, 

літера Л, прим. 37-Н (Российская Федерация, 

198097, г. Санкт-Петербург, просп. Стачек,  

д. 47, литера Л, пом. 37-Н). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

105.  Акціонерне товариство "Міжнародний центр зі 

збагачення урану" (Акционерное общество 

"Международный центр по обогащению урана", 

Joint-Stock Company "International Uranium 

Enrichment Center"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1073801006982, ідентифікаційний 

номер платника податків – 3801091245. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 665814, Іркутська область, м. 

Ангарськ, квартал 2, будова 100, прим. 119, 155 

(Российская Федерация, 665814, Иркутская 

область, г. Ангарск, квартал 2, строение 100, 

пом. 119, 155). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

106.  Акціонерне товариство "Тенекс-Логістика" 

(Акционерное общество "Тенекс-Логистика", 

Joint-Stock Company "Tenex-Logistics"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1067746180061, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7706607400. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 199226, м. Санкт-

Петербург, вул. Кораблебудівників, буд. 16, 

корп. 2 (Российская Федерация, 199226,  

г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей,  

д. 16, корп. 2). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

107.  Акціонерне товариство "Техснабекспорт" 

(Акционерное общество "Техснабэкспорт", 

Joint-Stock Company "Tekhsnabexport"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1027700018290, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7706039242. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 115184, м. Москва, набережна 

Озерківська, буд. 28, будова 3 (Российская 

Федерация, 115184, г. Москва, набережная 

Озерковская, д. 28, строение 3). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

108.  Акціонерне товариство "Центр зі збагачення 

урану" (Акционерное общество "Центр по 

обогащению урана", Joint-Stock Company 

"Uranium Enrichment Center"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1063801054327, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

3801085668. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 624132, 

Свердловська область, м. Новоуральськ,  

вул. Фрунзе, будівля 9, прим. 27-34, 36-41 

(Российская Федерация, 624132, Свердловская 

область, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, здание 9, 

пом. 27-34, 36-41). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

109.  Акціонерне товариство "Високотехнологічний 

науково-дослідний інститут неорганічних 

матеріалів імені академіка А.А.Бочвара" 

(Акционерное общество 

"Высокотехнологический научно-

исследовательский институт неорганических 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

материалов имени академика А.А.Бочвара", 

Joint-Stock Company "Highly Technological 

Scientific-Research Institute of Non-Organic 

Materials named after Academician  

A.A. Bochvar"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 5087746697198, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7734598490. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 123098, м. Москва,  

вул. Рогова, буд. 5А (Российская Федерация, 

123098, г. Москва, ул. Рогова, д. 5А). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

110.  Акціонерне товариство "Машинобудівний 

завод" (Акционерное общество 

"Машиностроительный завод", Joint-Stock 

Company "Machine-Building Plant"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1025007111491, ідентифікаційний номер 

платника податків – 5053005918. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 144001, Московська область,  

м. Електросталь, вул. Карла Маркса, буд. 12 

(Российская Федерация, 144001, Московская 

область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 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; 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

111.  Публічне акціонерне товариство 

"Новосибірський завод хімконцентратів" 

(Публичное акционерное общество 

"Новосибирский завод химконцентратов", 

Public Joint-Stock Company "Novosibirsk 

Chemical Concentrates Plant"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1025403903722, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

5410114184. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 630110, 

Новосибірська область, м. Новосибірськ,  

вул. Богдана Хмельницького, буд. 94 

(Российская Федерация, 630110, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, ул. Богдана 

Хмельницкого, д. 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; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

112.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"НЗХК-Інструмент" (Общество с ограниченной 

ответственностью "НЗХК-Инструмент", Limited 

Liability Company "NZHK-Instrument"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1085410006197, ідентифікаційний номер 

платника податків – 5410021660. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 630110, Новосибірська 

область, м. Новосибірськ, вул. Богдана 

Хмельницького, буд. 94 (Российская Федерация, 

630110, Новосибирская область,  

г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого,  

д. 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; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

113.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Прибор-сервіс" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Прибор-сервис", Limited 

Liability Company "Pribor-Service"). 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); 

п'ятдесят 

років 



198 

 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

державний реєстраційний номер – 

1081837001476, ідентифікаційний номер 

платника податків – 1837005119. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 427622, Удмуртська 

Республіка, м. Глазов, вул. Бєлова, буд. 7 

(Российская Федерация, 427622, Удмуртская 

Республика, г. Глазов, ул. Белова, д. 7). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

114.  Акціонерне товариство "Промислові інновації" 

(Акционерное общество "Промышленные 

инновации", Joint-Stock Company "Industrial 

Innovations"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1047796861793, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7725524660. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 115230, м. Москва, 1-й проїзд 

Нагатинський, буд. 10, будова 1 (Российская 

Федерация, 115230, г. Москва, 1-й проезд 

Нагатинский, д. 10, строение 1). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

115.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Енергоремонт" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Энергоремонт", Limited 

Liability Company "Energoremont"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1081837000750, ідентифікаційний номер 

платника податків – 1837004362. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 427622, Удмуртська 

Республіка, м. Глазов, вул. Бєлова, буд. 7 

(Российская Федерация, 427622, Удмуртская 

Республика, г. Глазов, ул. Белова, д. 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) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

116.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Точмаш-Авто" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Точмаш-Авто", Limited 

Liability Company "Tochmash-Avto"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1103340006142, ідентифікаційний номер 

платника податків – 3329064483. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 600007, Владимирська 

область, м. Володимир, вул. Північна, буд. 1А 

(Российская Федерация, 600007, Владимирская 

область, г. Владимир, ул. Северная, д. 1А). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 



204 

 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

117.  Акціонерне товариство "Центральний проектно-

технологічний інститут" (Акционерное 

общество "Центральный проектно-

технологический институт", Joint-Stock 

Company "Central Technological Design 

Institute"). 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; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1117746127190, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7724779465. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 115409, м. Москва, шосе Каширське, 

буд. 49, будова 74 (Российская Федерация, 

115409, г. Москва, шоссе Каширское, д. 49, 

строение 74). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

118.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Завод електрохімічних перетворювачів" 

(Общество с ограниченной ответственностью 

"Завод электрохимических преобразователей", 

Limited Liability Company "Electrochemical 

Converters Plant"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1116629000982, ідентифікаційний 

номер платника податків – 6629027216. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 624131, Свердловська область,  

м. Новоуральськ, вул. Дзержинського, буд. 2  

 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

(Российская Федерация, 624131,  

Свердловская область, г. Новоуральск,  

ул. Дзержинского, д. 2). 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

119.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Трест Росспеценергомонтаж" (Общество с 

ограниченной ответственностью "Трест 

Росспецэнергомонтаж", Limited Liability 

Company "Trust Rosspetsenergomontazh"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1056906004550, ідентифікаційний номер 

платника податків – 6916013425. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 603006, Нижньогородська область, 

м. Нижній Новгород, пл. Свободи, буд. 3 

(Российская Федерация, 603006,  

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

пл. Свободы, д. 3). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

120.  Акціонерне товариство "Науково-

випробувальний центр обладнання атомних 

електростанцій" (Акционерное общество 

"Научно-испытательный центр оборудования 

атомных электростанций", Joint-Stock Company 

"Research and Testing Center for the Nuclear 

Power Plant Equipment"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1095019001220, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

5019021966. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 142902, 

Московська область, м. Кашира, вул. Проспект 

Радянський, буд. 2А (Российская Федерация, 

142902, Московская область, г. Кашира,  

ул. Проспект Советский, д. 2А). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

121.  Акціонерне товариство "НЗХК-Інжинірінг" 

(Акционерное общество "НЗХК-Инжиниринг", 

Joint-Stock Company "NZHK-Engineering"). 

Відомості згідно з Єдиним державним  

реєстром юридичних осіб Російської  

Федерації: основний державний реєстраційний 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

номер – 1095410004271, ідентифікаційний 

номер платника податків – 5410027319. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 630027, Новосибірська 

область, м. Новосибірськ, вул. Богдана 

Хмельницького, буд. 104 (Российская 

Федерация, 630027, Новосибирская область,  

г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого,  

д. 104). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

122.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"МСЗ-Механіка" (Общество с ограниченной 

ответственностью "МСЗ-Механика", Limited 

Liability Company "MSZ-Mekhanika"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1095053001174, ідентифікаційний номер 

платника податків – 5053066861. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 144001, Московська 

область, м. Електросталь, вул. Карла Маркса, 

буд. 12 (Российская Федерация, 144001, 

Московская область, г. Электросталь,  

ул. Карла Маркса, д. 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; 
 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

123.  Акціонерне товариство "Російський концерн з 

виробництва електричної та теплової енергії на 

атомних станціях" (Акционерное общество 

"Российский концерн по производству 

электрической и тепловой энергии на атомных 

станциях", Joint-Stock Company "Russian 

Concern for the Production of Electric and Thermal 

Energy at Nuclear Power Plants"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

5087746119951, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7721632827. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 109507, м. Москва, вул. Ферганська, 

буд. 24 (Российская Федерация, 109507,  

г. Москва, ул. Ферганская, д. 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) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

124.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Енергоатомінвест" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Энергоатоминвест", Limited 

Liability Company "Energoatominvest"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1024001175516, ідентифікаційний номер 

платника податків – 4027055893. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 115419, м. Москва,  

2-й Рощинський проїзд, буд. 8, будова 4, 

пов./прим. 5/I, кімн. 1-35, 72-85 (Российская 

Федерация, 115419, г. Москва, 2-й Рощинский 

проезд, д. 8, строение 4, эт./пом. 5/I, ком. 1-35, 

72-85). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

125.  Акціонерне товариство "Електрогорський 

науково-дослідний центр по безпеці атомних 

електростанцій" (Акционерное общество 

"Электрогорский научно-исследовательский 

центр по безопасности атомных 

электростанций", Joint-Stock Company 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

"Elektrogorsk Research Center for the Safety of 

Nuclear Power Plants"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1085035000786, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

5035037441. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 142530, 

Московська область, м. Електрогорськ,  

вул. Святого Костянтина, буд. 6 (Российская 

Федерация, 142530, Московская область,  

г. Электрогорск, ул. Святого Константина, д. 6). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

126.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Атоменерго" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Атомэнерго", Limited 

Liability Company "Atomenergo"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

5077746463273, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7709733339. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 115432, м. Москва, 4062-й 

Проектований проїзд, буд. 6, будова 25 

(Российская Федерация, 115432, г. Москва, 

4062-й Проектируемый проезд, д. 6,  

строение 25). 

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

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

127.  Акціонерне товариство "Всеросійський 

науково-дослідний інститут із експлуатації 

атомних електростанцій" (Акционерное 

общество "Всероcсийский научно-

исследовательский институт по эксплуатации 

атомных электростанций", Joint-Stock Company 

"All-Russian Research Institute for the Operation 

of Nuclear Power Plants"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1027721007797, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7721247141. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 109507, м. Москва, 

вул. Ферганська, буд. 25 (Российская 

Федерация, 109507, г. Москва, ул. Ферганская, 

д. 25). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

128.  Акціонерне товариство "Атомтехекспорт" 

(Акционерное общество "Атомтехэкспорт", 

Joint-Stock Company "Atomtechexport"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1027739473816, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7705408850. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 115088, м. Москва,  

2-й Южнопортовий проїзд, буд. 16, будова 5 

(Российская Федерация, 115088, г. Москва,  

2-й Южнопортовый проезд, д. 16, строение 5). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

129.  Акціонерне товариство "Балтійська АЕС" 

(Акционерное общество "Балтийская АЭС", 

Joint-Stock Company "Baltic NPP").  

Відомості згідно з Єдиним державним  

реєстром юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний  

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

номер – 1103925017448, ідентифікаційний 

номер платника податків – 3904612644. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 236029, Калінінградська область,  

м. Калінінград, вул. Горького, буд. 81, оф. 1-13 

(Российская Федерация, 236029, 

Калининградская область, г. Калининград,  

ул. Горького, д. 81, оф. 1-13). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

130.  Акціонерне товариство "Концерн Титан-2" 

(Акционерное общество "Концерн Титан-2", 

Joint-Stock Company "Concern Titan-2"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1027812403035, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7827004484. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 123112, м. Москва, набережна 

Пресненська, буд. 12, пов. 51, прим. III, кімн. 1 

(Российская Федерация, 123112, г. Москва, 

набережная Пресненская, д. 12, эт. 51, пом. ІІІ, 

ком. 1). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

131.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Комлексний Проект" (Общество с 

ограниченной ответственностью "Комплексный 

Проект", Limited Liability Company "Integrated 

Project"). Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1095254001226, ідентифікаційний номер 

платника податків – 5254482357. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 607185, Нижньогородська область, 

м. Саров, вул. Лісна, буд. 37, прим. 1 

(Российская Федерация, 607185, Нижегородская 

область, г. Саров, ул. Лесная, д. 37, пом. 1). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

132.  Акціонерне товариство "Дослідне підприємство 

атомноенергетичного та нафтохімічного 

машинобудування" (Акционерное общество 

"Опытное предприятие атомноэнергетического 

и нефтехимического машиностроения", Joint-

Stock Company "Experimental Enterprise of 

Nuclear Power and Petrochemical Engineering"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1025004711423, ідентифікаційний номер 

платника податків – 5036035447. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 142103, Московська область,  

м. Подільськ, вул. Залізнична, буд. 2,  

прим. 3, 10 (Российская Федерация, 142103, 

Московская область, г. Подольск,  

ул. Железнодорожная, д. 2, пом. 3, 10). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

133.  Акціонерне товариство "Науково-дослідний 

інститут науково-виробниче об'єднання "ЛУЧ" 

(Акционерное общество "Научно-

исследовательский институт научно-

производственное объединение "ЛУЧ", Joint-

Stock Company "Research Institute Research and 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Production Association "LUCH"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1215000075971, ідентифікаційний номер 

платника податків – 5074070474. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 142103, Московська область,  

м. Подільськ, вул. Залізнична, буд. 24 

(Российская Федерация, 142103, Московская 

область, г. Подольск, ул. Железнодорожная,  

д. 24). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

134.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Учбово-науковий центр "Нуклон" при МДТУ 

ім. Н. Е. Баумана" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Учебно-научный центр 

"Нуклон" при МГТУ им. Н. Э. Баумана", 

Limited Liability Company "Educational and 

Scientific Center "Nuklon" at the Moscow State 

Technical University name after N. E. Bauman"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1027700034097, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7701007455.  

 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 105005, м. Москва,  

вул. 2-а Бауманська, буд. 5, оф. 316  

(Российская Федерация, 105005, г. Москва,  

ул. 2-я Бауманская, д. 5, оф. 316). 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

135.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Машинобудівний комплекс ЧМЗ" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный комплекс ЧМЗ", Limited 

Liability Company "Machine-building Complex 

ChMZ"). Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1081837001091, ідентифікаційний номер 

платника податків – 1837004725. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 427622, Удмуртська 

Республіка, м. Глазов, вул. Бєлова, буд. 7А, 

корп. 760 (Российская Федерация, 427622, 

Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова,  

д. 7А, корп. 760). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

136.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Русатом Металургійні Технології" (Общество  

с ограниченной ответственностью "Русатом 

Металлургические Технологии", Limited 

Liability Company "Rusatom Metallurgical 

Technologies"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1117746228258, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7734653790. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 123098, м. Москва, вул. Рогова,  

буд. 5А (Российская Федерация, 123098,  

г. Москва, ул. Рогова, д. 5А). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

137.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"РМТ Електронікс" (Общество с ограниченной 

ответственностью "РМТ Электроникс", Limited 

Liability Company "RMT Electronics"). 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); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

державний реєстраційний номер – 

1157746008980, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7726143890. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 115230, м. Москва, Варшавське 

шосе, буд. 46, оф. 73 (Российская Федерация, 

115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46,  

оф. 73). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

138.  Акціонерне товариство "Русатом-

Електротехмаш" (Акционерное общество 

"Русатом-Электротехмаш", Joint-Stock Company 

"Rusatom-Elektrotekhmash"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1207800053834, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7841088817. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 191028, м. Санкт-

Петербург, вул. Фурштатська, буд. 24, літер А, 

прим. 23-Н (Российская Федерация, 191028,  

г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 24, 

литер А, пом. 23-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; 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

139.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Русатом - Адитивні технології" (Общество с 

ограниченной ответственностью "Русатом - 

Аддитивные технологии", Limited Liability 

Company "Rusatom - Additive Technologies"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

5177746230547, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7724424381. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 115409, м. Москва, Каширське шосе, 

буд. 49, прим. ХХІХ, кімн. 5 (Российская 

Федерация, 115409, г. Москва, Каширское 

шоссе, д. 49, пом. ХХІХ, ком. 5). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

140.  Акціонерне товариство "Експлуатуюча 

організація Запорізької АЕС" (Акционерное 

общество "Эксплуатирующая организация 

Запорожской АЭС", Joint-Stock Company 

"Zaporozhye NPP Operating Organization"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1227700626350, ідентифікаційний номер 

платника податків – 9721179921. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 109507, м. Москва, вул. Ферганська, 

буд. 25, корп.1, пов. 10, прим. 1009 (Российская 

Федерация, 109507, г. Москва, ул. Ферганская, 

д. 25, корп. 1, эт. 10, пом. 1009). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

141.  Акціонерне товариство "Русатом Грінвей" 

(Акционерное общество "Русатом Гринвэй", 

Joint-Stock Company "Rusatom Greenway"). 

Відомості згідно з Єдиним державним  

реєстром юридичних осіб Російської  

Федерації: основний державний реєстраційний 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

номер – 1207700195724, ідентифікаційний 

номер платника податків – 9706006265. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 109012, м. Москва,  

проїзд Китайгородський, буд. 7, будова 1  

(Российская Федерация, 109012, г. Москва, 

проезд Китайгородский, д. 7, строение 1). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

142.  Акціонерне товариство "Грінатом" 

(Акционерное общество "Гринатом", Joint-Stock 

Company "Greenatom"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1097746819720, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7706729736. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 119017, м. Москва, 

вул. Велика Ординка, буд. 24 (Российская 

Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая 

Ордынка, д. 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; 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

143.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Компанія РМТ" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Компания РМТ", Limited 

Liability Company "RMT Company"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1105262008345, ідентифікаційний номер 

платника податків – 5262256200. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 603152, Нижньогородська область, 

м. Нижній Новгород, вул. Ларіна, буд. 22,  

літера Д (Российская Федерация, 603152, 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

ул. Ларина, д. 22, литера Д). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

144.  Акціонерне товариство "Атом-ТОР" 

(Акционерное общество "Атом-ТОР", Joint-

Stock Company "Atom-TOR"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1165275020338, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

5254491182. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 119180, м. Москва, 

вул. Велика Полянка, буд. 15, кімн. 

1, 2, 7, 8, 10, 11 (Российская Федерация,  

г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 15,  

комн. 1, 2, 7, 8, 10, 11). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

145.  Товариство з обмеженою відповідальністю "С-

Плюс" (Общество с ограниченной 

ответственностью "С-Плюс", Limited Liability 

Company "S-Plus". Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

номер – 5157746148148, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7720325407. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 115419, м. Москва,  

вул. Орджонікідзе, буд. 11, будова 1А, пов. 2, 

прим. Х, кімн. 38 (Российская Федерация, 

115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, 

строение 1А, эт. 2, пом. Х, ком. 38). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

146.  Акціонерне товариство "ІПН Станкобудування" 

(Акционерное общество "ИПН 

Станкостроение", Joint-Stock Company "INP-

Stankostroenie"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1177456104638, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7457008611. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 119017, м. Москва,  

пров. Пижевський, буд. 5, будова 1, пов. 2, 

прим. 1, оф. 205 (Российская Федерация, 

119017, г. Москва, пер. Пыжевский, д. 5, 

строение 1, эт. 2, пом. 1, оф. 205). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

147.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Центр компетенції і навчання" (Общество с 

ограниченной ответственностью "Центр 

компетенции и обучения", Limited Liability 

Company "Competence and Training Center"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1115254003545, ідентифікаційний номер 

платника податків – 5216000193. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 607182, Нижньогородська 

область, м. Саров, вул. Паркова, буд. 1, будова 3 

(Российская Федерация, 607182, Нижегородская 

область, г. Саров, ул. Парковая, д. 1,  

строение 3). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж  
(повне припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

148.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Науково-виробниче підприємство "Інжект" 

(Общество с ограниченной ответственностью 

"Научно-производственное предприятие 

"Инжект", Limited Liability Company "Scientific-

Production Enterprise "Inject"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1156451017436, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

6453142068. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 410033, 

Саратовська область, м. Саратов,  

вул. Елмашевська, володіння 3А, оф. 1 

(Российская Федерация, 410033, Саратовская 

область, г. Саратов, ул. Элмашевская,  

владение 3А, 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) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

149.  Акціонерне товариство "Експедиція № 2" 

(Акционерное общество "Экспедиция № 2", 

Joint-Stock Company "Expedition № 2"). 

Відомості згідно з Єдиним державним  

реєстром юридичних осіб Російської  

Федерації: основний державний реєстраційний 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

номер – 1152901001252, ідентифікаційний 

номер платника податків – 2901255495. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 163055, Архангельська 

область, м. Архангельськ, Архангельськ-55,  

в/ч 77510 "Н" (Российская Федерация, 163055, 

Архангельская область, г. Архангельск, 

Архангельск-55, в/ч 77510 "Н"). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

150.  Федеральне державне унітарне підприємство 

"Федеральний екологічний оператор" 

(Федеральное государственное унитарное 

предприятие "Федеральный экологический 

оператор", Federal State Unitary Enterprise 

"Federal Ecological Operator"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1024701761534, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

4714004270. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 119017,  

м. Москва, вул. Велика Ординка, буд. 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; 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

(Российская Федерация, 119017, г. Москва,  

ул. Большая Ордынка, д. 24). 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

151.  Акціонерне товариство "Інженерно-технічний 

центр "ДЖЕТ" (Акционерное общество 

"Инженерно-технический центр "ДЖЭТ", Joint-

Stock Company "Engineering and Technical Center 

"JET"). Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1047796010283, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7721502761. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 117335, м. Москва,  

просп. Нахімовський, буд. 58,  

пов./прим./кімн. 9/XXVI/16 (Российская 

Федерация, 117335, г. Москва,  

просп. Нахимовский, д. 58,  

эт./пом./комн. 9/XXVI/16). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

152.  Акціонерне товариство "Далур" (Акционерное 

общество "Далур", Joint-Stock Company 

"Dalur"). Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1024501452140, ідентифікаційний номер 

платника податків – 4506004751. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 641750, Курганська 

область, Далматовський район, с. Уксянське, 

вул. Лісна, буд. 1 (Российская Федерация, 

641750, Курганская область, Далматовский 

район, с. Уксянское, ул. Лесная, д. 1). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

153.  Акціонерне товариство "Лунноє" (Акционерное 

общество "Лунное", Joint-Stock Company 

"Lunnoe"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1061402006203, ідентифікаційний 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

номер платника податків – 1402046871. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 678900, Республіка Саха (Якутія), 

улус Алданський, м. Алдан, вул. 26-й Пікет, 

буд. 12 (Российская Федерация, 678900, 

Республика Саха (Якутия), улус Алданский, 

г. Алдан, ул. 26-й Пикет, д. 12). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

154.  Акціонерне товариство "Русбурмаш" 

(Акционерное общество "Русбурмаш", Joint-

Stock Company "Rusburmash"). Відомості згідно 

з Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1037739624328, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7713190205. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 109004, м. Москва, 

пров. Великий Дров'яний, буд. 22 (Российская 

Федерация, 109004, г. Москва, пер. Большой 

Дровяной, 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; 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

155.  Акціонерне товариство "Альянстрансатом" 

(Акционерное общество "Альянстрансатом", 

Joint-Stock Company "Alliancetransatom"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1057749068002, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7724560930. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 115230, м. Москва,  

вул. Нагатинська, буд. 4А (Российская 

Федерация, 115230, г. Москва,  

ул. Нагатинская, д. 4А). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

156.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Волгодонське монтажне управління" 

(Общество с ограниченной ответственностью 

"Волгодонское монтажное управление", Limited 

Liability Company "Volgodonsk MU"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1076143003826, ідентифікаційний номер 

платника податків – 6143066681. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 347360, Ростовська 

область, м. Волгодонськ, вул. І.Смолякова, 

буд. 5 (Российская Федерация, 347360, 

Ростовская область, г. Волгодонск,  

ул. И.Смолякова, д. 5). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

157.  Акціонерне товариство "Державний науково-

дослідний і проектний інститут 

рідкіснометалевої промисловості "Гіредмет" 

(Акционерное общество "Государственный 

научно-исследовательский и проектный 

институт редкометаллической промышленности 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

"Гиредмет", Joint-Stock Company "State 

Scientific-Research and Design Institute of the 

Rare-Metal Industry "Giredmet"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

5087746203353, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7706699062. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 111524, м. Москва, вул. Електродна, 

буд. 2, будова 1, пов. 5, прим. VI, кімн. 39 

(Российская Федерация, 111524, г. Москва,  

ул. Электродная, д. 2, строение 1, эт. 5,  

пом. VI, комн. 39). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

158.  Акціонерне товариство "Науково-виробничий 

комплекс "Дедал" (Акционерное общество 

"Научно-производственный комплекс "Дедал", 

Joint-Stock Company "Scientific and Production 

Complex "Dedalus"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1085010000151, ідентифікаційний 

номер платника податків – 5010036460. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 141980, Московська 

область, м. Дубна, вул. Жоліо Кюрі, буд. 20, 

будова 41  

 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

(Российская Федерация, 141980, Московская 

область, г. Дубна, ул. Жолио Кюри, д. 20, 

строение 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) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

159.  Акціонерне товариство "Вітроенергетична 

окрема генеруюча компанія" (Акционерное 

общество "Ветроэнергетическая отдельная 

генерирующая компания", Joint-Stock Company 

"Wind Power Separate Generating Company"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1115074014967, ідентифікаційний номер 

платника податків – 5036118291. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 115093, м. Москва,  

вул. Щіпок, буд. 18, будова 2, пов. 3, прим. І, 

кімн. 8 (Российская Федерация, 115093,  

г. Москва, ул. Щипок, д. 18, строение 2, эт. 3, 

пом. I, комн. 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) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

160.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Арако" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Арако", Limited Liability 

Company "Arako"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1117847369122, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7817323763. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 196650, м. Санкт-

Петербург, м. Колпіно, територія Іжорський 

завод, буд. б/н, літер АА, прим. 7-Н, оф. 211 

(Российская Федерация, 196650, г. Санкт-

Петербург, г. Колпино, территория Ижорский 

завод, д. б/н, литер АА, пом. 7-Н, оф. 211). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

161.  Акціонерне товариство "Вітроенергетична 

окрема генеруюча компанія-2" (Акционерное 

общество "Ветроэнергетическая отдельная 

генерирующая компания-2", Joint-Stock 

Company "Wind Power Separate Generating 

Company-2"). 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; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1187746034717, ідентифікаційний 

номер платника податків – 9701098248. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 115093, м. Москва, вул. Щіпок,  

буд. 18, будова 2, пов. 3, прим. I, кімн. 7 

(Российская Федерация, 115093, г. Москва,  

ул. Щипок, д. 18, строение 2, эт. 3, пом. I,  

комн. 7). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

162.  Акціонерне товариство "Юматекс" 

(Акционерное общество "Юматекс", Joint-Stock 

Company "Umatex"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1087746570383, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7706688991. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 115230, м. Москва,  

шосе Варшавське, буд. 46, пов. 6, прим. 54 

(Российская Федерация, 115230, г. Москва, 

шоссе Варшавское, д. 46, эт. 6, пом. 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; 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

163.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Препрег-Дубна" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Препрег-Дубна", Limited 

Liability Company "Prepreg-Dubna"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1115010001138, ідентифікаційний номер 

платника податків – 5010043203. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 141981, Московська область,  

м. Дубна, вул. Технологічна, буд. 8 (Российская 

Федерация, 141981, Московская область,  

г. Дубна, ул. Технологическая, д. 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) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

164.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Русатом ГазТех" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Русатом ГазТех", Limited 

Liability Company "Rusatom GazTech"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1207700216745, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7726465513. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 115230, м. Москва, Варшавське 

шосе, буд. 46, пов. 7, прим. 738 Б (Российская 

Федерация, 115230, г. Москва, Варшавское 

шоссе, д. 46, эт. 7, пом. 738 Б). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

165.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Елемаш Магніт" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Элемаш Магнит", Limited 

Liability Company "Elemash Magnit"). 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); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

державний реєстраційний номер – 

1085053001923, ідентифікаційний номер 

платника податків – 5053054810. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 144001, Московська 

область, м. Електросталь, вул. Карла Маркса, 

буд. 12 (Российская Федерация, 144001, 

Московская область, г. Электросталь,  

ул. Карла Маркса, д. 12). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

166.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Екоальянс" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Экоальянс", Limited Liability 

Company "Ecoalliance"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1106629001313, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

6629026420. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 624131, 

Свердловська область, м. Новоуральськ,  

вул. Дзержинського, буд. 2 (Российская 

Федерация, 624131, Свердловская область,  

г. Новоуральск, ул. Дзержинского, д. 2). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

167.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Ренєра" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Рэнера", Limited Liability 

Company "Renera"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1115476103698, ідентифікаційний 

номер платника податків – 5410043399. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 115409, м. Москва,  

шосе Каширське, буд. 49 (Российская 

Федерация, 115409, г. Москва,  

шоссе Каширское, д. 49). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

168.  Акціонерне товариство "Консіст-оператор 

зв'язку" (Акционерное общество "Консист-

оператор связи", Joint-Stock Company "Consist-

Communication Operator"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1027739236920, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7711077412. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 115432, м. Москва, 

4062-й Проектований проїзд, буд. 6, будова 25 

(Российская Федерация, 115432, г. Москва, 

4062-й Проектируемый проезд, д. 6,  

строение 25). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

169.  Акціонерне товариство "Трансенерго" 

(Акционерное общество "Трансэнерго", Joint-

Stock Company "Transenergo"). Відомості згідно 

з Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1087423000719, 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7423023178. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 456770, 

Челябінська область, м. Снєжинськ,  

вул. Транспортна, буд. 44 (Российская 

Федерация, 456770, Челябинская область,  

г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 44). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

170.  Приватна установа "Центр третейського 

регулювання і правової експертизи" (Частное 

учреждение "Центр третейского регулирования 

и правовой экспертизы", Private Institution 

"Third-Party Settlement and Legal Expertise 

Center"). Відомості згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1107799013145, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7706414704. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 119017, м. Москва, вул. Велика 

Ординка, буд. 24 (Российская Федерация, 

119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 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; 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

171.  Акціонерне товариство "Технопарк-Технологія" 

(Акционерное общество "Технопарк-

Технология", Joint-Stock Company "Technopark-

Technology"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1095254001248, ідентифікаційний 

номер платника податків – 5216017711. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 607182, Нижньогородська область, 

м. Саров, вул. Паркова, буд. 1, будова 3 

(Российская Федерация, 607182,  

Нижегородская область, г. Саров,  

ул. Парковая, д. 1, строение 3). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

172.  Акціонерне товариство "Технопарк "Саров" 

(Акционерное общество "Технопарк "Саров", 

Joint-Stock Company "Technopark "Sarov"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1085254000567, ідентифікаційний номер 

платника податків – 5216017398. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 607328, Нижньогородська область, 

м. Саров, вул. Паркова, буд. 3 (Российская 

Федерация, 607328, Нижегородская область,  

г. Саров, ул. Парковая, д. 3). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

173.  Приватна установа із забезпечення розвитку 

міжнародної регіональної мережі забезпечення 

атомного енергопромислового комплексу 

"Русатом – Міжнародна Мережа" (Частное 

учреждение по обеспечению развития 

международной региональной сети атомного 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

энергопромышленного комплекса "Росатом – 

Международная Сеть", Private Institution for the 

Development of an International Regional Network 

of Nuclear Power Complex "Rusatom – 

International Network"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1147799016309, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7706471614. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 123610, м. Москва, 

вул. Краснопрєсненська набережна, буд. 12, 

будівля 1, оф. 1407 (Российская Федерация, 

123610, г. Москва, ул. Краснопресненская 

набережная, д. 12, здание 1, оф. 1407). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

174.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Русатом Карго" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Русатом Карго", Limited 

Liability Company "Rusatom Cargo"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1197746399894, ідентифікаційний номер 

платника податків – 9706000986. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 119017, м. Москва, вул. Велика 

Ординка, буд. 24, каб. 68 (Российская 

Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая 

Ордынка, д. 24, каб. 68). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

175.  Федеральне державне унітарне підприємство 

"Виробниче об'єднання "Маяк" (Федеральное 

государственное унитарное предприятие 

"Производственное объединение "Маяк", 

Federal State Unitary Enterprise "Production 

Association "Mayak"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1027401177209, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7422000795. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 456784, Челябінська область,  

м. Озерськ, просп. Леніна, буд. 31 (Российская 

Федерация, 456784, Челябинская область,  

г. Озерск, просп. Ленина, д. 31). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 
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Строк 

застосування 

176.  Акціонерне товариство "Логістичний центр 

ЯТЦ" (Акционерное общество "Логистический 

центр ЯТЦ", Joint-Stock Company "YaTC 

Logistics Center"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1137746991821, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7706801975. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 119180, м. Москва, вул. Велика 

Полянка, буд. 25, будова 1 (Российская 

Федерация, 119180, г. Москва, ул. Большая 

Полянка, д. 25, строение 1). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 
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посада/професійна діяльність 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

177.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Центр високотехнологічної діагностики" 

(Общество с ограниченной ответственностью 

"Центр высокотехнологичной диагностики", 

Limited Liability Company "Center for High-Tech 

Diagnostics"). 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; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1147746752064, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7726750415. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 115230, м. Москва, шосе 

Варшавське, буд. 46 (Российская Федерация, 

115230, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 46). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

178.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"АРМЗ Сервіс" (Общество с ограниченной 

ответственностью "АРМЗ Сервис", Limited 

Liability Company "ARMZ Service"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1087746628903, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7708671295. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 109004, м. Москва, пров. Великий 

Дров'яний, буд. 12, будова 3 (Российская 

Федерация, 109004, г. Москва, пер. Большой 

Дровяной, д. 12, строение 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 
 

179.  Акціонерне товариство 

"Атомтрубопроводмонтаж" (Акционерное 

общество "Атомтрубопроводмонтаж", Joint-

Stock Company "ATM Piping & Fittings"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1027700394303, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7734242302. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 125362, м. Москва,  

вул. Будівельна, буд. 7А, корп. 10, пов. 2, каб. 1 

(Российская Федерация, 125362, г. Москва,  

ул. Строительная, д. 7А, корп. 10, эт. 2, каб. 1). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

180.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Атоммаш-Сервіс" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Атоммаш-Сервис", Limited 

Liability Company "Atommash-Service"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1146174001060, ідентифікаційний номер 

платника податків – 6143083535. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 347360, Ростовська 

область, м. Волгодонськ, шосе Жуковське,  

буд. 10 (Российская Федерация, 347360, 

Ростовская область, г. Волгодонск, шоссе 

Жуковское, д. 10). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

181.  Акціонерне товариство "Дирекція єдиного 

замовлення обладнання для АЕС" (Акционерное 

общество "Дирекция единого заказа 

оборудования для АЭС", Joint-Stock Company 

"Directorate for the Unified Procurement of 

Equipment for NPP"). 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; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

п'ятдесят 

років 



317 

 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1097746833282, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7706730001. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 119180, м. Москва,  

вул. Велика Полянка, буд. 25, будова 1 

(Российская Федерация, 119180, г. Москва,  

ул. Большая Полянка, д. 25, строение 1). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

182.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Петрозаводськмаш-Сервіс" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Петрозаводскмаш-Сервис", Limited Liability 

Company "Petrozavodskmash-Service"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1041000030906, ідентифікаційний номер 

платника податків – 1001156891. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 185031, Республіка 

Карелія, м. Петрозаводськ, вул. Зайцева, буд. 65  

 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

(Российская Федерация, 185031, Республика 

Карелия, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 65). 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

183.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Порше сучасні матеріали" (Общество с 

ограниченной ответственностью "Порше 

современные материалы", Limited Liability 

Company "Porsche Modern Materials"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1124025002276, ідентифікаційний номер 

платника податків – 4003032505. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 249022, Калузька область, 

Боровський район, с. Коряково, вул. Армійська, 

буд. 39 (Российская Федерация, 249022, 

Калужская область, Боровский район,  

д. Коряково, ул. Армейская, д. 39). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

184.  Акціонерне товариство "Санкт-Петербурзький 

"Ізотоп" (Акционерное общество "Санкт-

Петербургский "Изотоп", Joint-Stock Company 

"Saint Petersburg "Isotope"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1089847262317, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7840393624. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 191036, м. Санкт-

Петербург, просп. Невський, буд. 107, літер Б, 

прим. 2Н (Российская Федерация, 191036,  

г. Санкт-Петербург, просп. Невский, д. 107, 

литер Б, пом. 2Н). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

185.  Акціонерне товариство "ТВЕЛ-Строй" 

(Акционерное общество "ТВЭЛ-Строй", Joint-

Stock Company "TVEL-Stroy"). Відомості згідно 

з Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1057747396497, 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7726523814. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 115230, м. Москва, 

шосе Варшавське, буд. 47, корп. 4, прим. XV 

(Российская Федерация, 115230, г. Москва, 

шоссе Варшавское, д. 47, корп. 4, пом. XV). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

186.  Акціонерне товариство "Чепецький механічний 

завод" (Акционерное общество "Чепецкий 

механический завод", Joint-Stock Company 

"Chepetsky Mechanical Plant"). Відомості згідно 

з Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1021801092158, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

1829008035. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 427622, 

Удмуртська Республіка, м. Глазов,  

вул. Бєлова, буд. 7 (Российская Федерация, 

427622, Удмуртская Республика, г. Глазов,  

ул. Белова, д. 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; 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 
 

187.  Акціонерне товариство "Атомкомплект" 

(Акционерное общество "Атомкомплект", Joint-

Stock Company "Atomcomplect"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1107746480490, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7706738770. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 119180, м. Москва, вул. Велика 

Полянка, буд. 25, будова 1 (Российская 

Федерация, 119180, г. Москва, ул. Большая 

Полянка, д. 25, строение 1). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

188.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Об'єднані уранові підприємства" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Объединенные урановые предприятия", 

Limited Liability Company "United Uranium 

Enterprises"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1087746823471, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7705849332. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 109004, м. Москва, пров. Великий 

Дров'яний, буд. 22, пов. 4, кімн. 24 (Российская 

Федерация, 109004, г. Москва, пер. Большой 

Дровяной, д. 22, эт. 4, комн. 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) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

189.  Акціонерне товариство "Трест 

"СпецАтомЕнергоМонтаж" (Акционерное 

общество "Трест "СпецАтомЭнергоМонтаж", 

Joint-Stock Company "Trust 

"SpetsAtomEnergoMontazh"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може 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 



331 

 

№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 5077746753739, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7719632308. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 117105, м. Москва, 

вул. Нагатинська, буд. 4А, будова 9, прим. XII, 

кімн. 8 (Российская Федерация, 117105,  

г. Москва, ул. Нагатинская, д. 4А, строение 9, 

пом. XII, комн. 8). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

190.  Закрите акціонерне товариство "Технологічний 

центр "Тенекс" (Закрытое акционерное 

общество "Технологический центр "Тенекс", 

Closed Joint-Stock Company "Technological 

Center "Tenex"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1067746286904, ідентифікаційний 

номер платника податків – 7706609414. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 119180, м. Москва, вул. Велика 

Полянка, буд. 25, будова 1 (Российская 

Федерация, 119180, г. Москва, ул. Большая 

Полянка, д. 25, строение 1). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 
 

191.  Акціонерне товариство "Управління 

автомобільним транспортом НЗХК" 

(Акционерное общество "Управление 

автомобильным транспортом НЗХК", Joint-

Stock Company "NZHK Motor Transport 

Directorate"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1045403909605, ідентифікаційний 

номер платника податків – 5410153786. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 630110, Новосибірська область,  

м. Новосибірськ, вул. Богдана Хмельницького, 

буд. 94 (Российская Федерация, 630110, 

Новосибирская область, г. Новосибирск,  

ул. Богдана Хмельницкого, д. 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; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

192.  Акціонерне товариство "Русвеллгруп" 

(Акционерное общество "Русвэллгруп", Joint-

Stock Company "Ruswellgroup"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

5187746032623, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7724462362. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 115409, м. Москва,  

шосе Каширське, буд. 49, пов. 4, прим. XXIII, 

кімн. 5 (Российская Федерация, 115409,  

г. Москва, шоссе Каширское, д. 49, эт. 4,  

пом. XXIII, комн. 5). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

193.  Акціонерне товариство "Хіагда" (Акционерное 

общество "Хиагда", Joint-Stock Company 

"Khiagda"). Відомості згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб Російської 

Федерації: основний державний реєстраційний 

номер – 1020300523308, ідентифікаційний 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може 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 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

номер платника податків – 0302001219. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 671510, Республіка Бурятія, 

Баунтовський Евенківський район, с. Багдарін 

(Российская Федерация, 671510, Республика 

Бурятия, Баунтовский Эвенкийский район,  

с. Багдарин). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

194.  Акціонерне товариство "Енергоспецмонтаж" 

(Акционерное общество "Энергоспецмонтаж", 

Joint-Stock Company "Energospetsmontazh"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1027739052912, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7718083574. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 127410, м. Москва, шосе 

Алтуф'євське, буд. 43, будова 1, пов. 10, каб. 12 

(Российская Федерация, 127410, г. Москва, 

шоссе Алтуфьевское, д. 43, строение 1, эт. 10, 

каб. 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; 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 
 

195.  Федеральне державне унітарне підприємство 

"Запорізька АЕС" (Федеральное 

государственное унитарное предприятие 

"Запорожская АЭС", Federal State Unitary 

Enterprise "Zaporozhye NPP"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1227700644270, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7743394421. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 125438,  

м. Москва, шосе Пакгаузне, буд. 19  

(Российская Федерация, 125438, г. Москва, 

шоссе Пакгаузное, д. 19). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

196.  Акціонерне товариство "Московський завод 

поліметалів" (Акционерное общество 

"Московский завод полиметаллов", Joint-Stock 

Company "Moscow Plant of Polymetals"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1057748725352, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7724558466. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 115409, м. Москва, шосе Каширське, 

буд. 49 (Российская Федерация, 115409,  

г. Москва, шоссе Каширское, д. 49). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

197.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Промпарксервіс" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Промпарксервис", Limited 

Liability Company "Promparkservis"). 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); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

державний реєстраційний номер – 

1113340000465, ідентифікаційний номер 

платника податків – 3329065342. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 600007, Владимирська область,  

м. Владимир, вул. Північна, буд. 1А 

(Российская Федерация, 600007, Владимирская 

область, г. Владимир, ул. Северная, д. 1А). 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 
10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
 

198.  Акціонерне товариство "Атоменергозбут" 

(Акционерное общество "Атомэнергосбыт", 

Joint-Stock Company "Atomenergosbyt"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1027700050278, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7704228075. 

Місцезнаходження юридичної особи: Російська 

Федерація, 115432, м. Москва, 4062-й 

Проектований проїзд, буд. 6, будова 25 

(Российская Федерация, 115432, г. Москва, 

4062-й Проектируемый проезд, д. 6,  

строение 25). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 
 

199.  Акціонерне товариство "Атоменергопромзбут" 

(Акционерное общество 

"Атомэнергопромсбыт", Joint-Stock Company 

"Atomenergopromsbyt"). Відомості згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

Російської Федерації: основний державний 

реєстраційний номер – 1147746520767, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7725828549. Місцезнаходження юридичної 

особи: Російська Федерація, 117105, м. Москва, 

вул. Новоданилівська набережна, буд. 4 А,  

пов. 7, прим. ІІ, к. 22І (Российская Федерация, 

117105, г. Москва, ул. Новоданиловская 

набережная, д. 4 А, эт. 7, пом. ІІ, к. 22И). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 
та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 
особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 
дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України (повне припинення); 
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами; 
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах; 
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 
послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 
припинення); 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 
робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 
державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 
публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 
походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 
з цим Законом; 
11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 
України або здійснення посадки на території України (повна 
заборона); 
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 
з цим Законом (повна заборона); 
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 
держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 
має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони; 
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; 
17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 
18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 
вчинення правочинів). 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

200.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Атомтеплоелектромережа" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Атомтеплоэлектросеть", Limited Liability 

Company "Atomteploelektroset"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 

1107746591512, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7705923730. 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Російська Федерація, 115432, м. Москва,  

4062-й Проектований проїзд, буд. 6, будова 25 

(Российская Федерация, 115432, г. Москва, 

4062-й Проектируемый проезд, д. 6,  

строение 25). 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

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

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

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

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;  

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних 

послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне 

припинення); 

10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, 

робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також 

публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно 

з цим Законом; 

 

п'ятдесят 

років 
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№  

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу  

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно 

з цим Законом (повна заборона); 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських 

товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна 

держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна 

держава, володіє 10% і більше відсотками статутного капіталу або 

має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 

оборони; 

16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

17) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та 

вчинення правочинів). 

 

__________________________________ 


