
 

 

 

Додаток 2 

до рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 14 травня 2021 року "Про застосування  

персональних спеціальних економічних та інших 

обмежувальних заходів (санкцій)" 

 
 

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, 

до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

1.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"УРАНІС"  

(Общество с ограниченной ответственностью 

"УРАНИС"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний номер – 

1149204009151, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

9201003047, 

місцезнаходження юридичної особи: 299053, 

тимчасово окупована територія Автономної 

Республіки Крим, м. Севастополь, вул. Вакуленчука, 

будинок 33 Г (299053, АР Крым, г. Севастополь,     

ул. Вакуленчука, дом 33 "Г") 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

Три роки 



2 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 

суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, 

робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових 

суден та військових кораблів до територіального моря України, 

її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного 

простору України або здійснення посадки на території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну 

з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

 



3 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим цим Законом 

2. Акціонерне товариство "Телекомпанія НТВ"  

(Акционерное общество "Телекомпания НТВ"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1027739667218, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7703191457, 

місцезнаходження юридичної особи: РФ, 123104, 

м. Москва, бульвар Тверський, 9,1 

(РФ, 123104, г. Москва, бульвар Тверской, 9,1) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами;  

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування;  

6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 

доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів "ntv.ru" 

Три роки 

3. Товариство з обмеженою відповідальністю "НТВ 

ПЛЮС" (Общество с ограниченной 

ответственностью "НТВ–ПЛЮС"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1177746005667, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7726394478, 

місцезнаходження юридичної особи: РФ, 117587,   

м. Москва, Варшавське шосе, буд. 125, будівля 1, 

секція 10 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами;  

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування;  

 

Три роки 



4 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

(РФ, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, 

строение 1, секция 10) 

6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 

доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів 

"ntvplus.tv", "ntvplus.ru" 

4. Акціонерне товариство "Перший канал" 

(Акционерное общество "Первый канал"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1027700222330, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7717039300, 

місцезнаходження юридичної особи: РФ, 127427, 

м. Москва, вул. Академіка Корольова, буд. 19 

(РФ, 127427, г. Москва, ул. Академика Королева,  

д. 19) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами;  

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування;  

6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 

доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів "1tv.ru" 

Три роки 

5. Акціонерне товариство "Перший канал. Всесвітня 

мережа" (Акционерное общество "Первый канал. 

Всемирная сеть"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1027739549221, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7717029599, 

місцезнаходження юридичної особи: РФ, 127427,   

м. Москва, вул. Академіка Корольова, буд. 19 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами;  

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування;  

 

Три роки 



5 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

(РФ, 127427, г. Москва, ул. Академика Королева,  

д. 19) 

6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 

доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів 

"1tv.com", "domkino.tv", "domkino-premium.tv", "muz1.tv", 

"vremya.tv", "pobeda.tv" 

6. Федеральне державне унітарне підприємство 

"Всеросійська державна телевізійна і радіомовна 

компанія" (Федеральное государственное унитарное 

предприятие "Всероссийская государственная 

телевизионная и радиовещательная компания"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1027700310076, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7714072839, 

місцезнаходження юридичної особи: РФ, 125124,   

м. Москва, вул. 5-я Ямського поля, буд. 19-21 

(РФ, 125124, г. Москва, ул. 5-я Ямского поля,  

д. 19-21) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами;  

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування;  

6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 

доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів 

"vgtrk.com", "rtr-planeta.com", "vesti.ru", "vesti-k.ru", 

"smotrim.ru" 

Три роки 

7. Відкрите акціонерне товариство "Телерадіокомпанія 

Збройних сил Російської Федерації "ЗІРКА" 

(Открытое акционерное общество 

"Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской 

Федерации "ЗВЕЗДА". 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1097746338403, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами;  

 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7717653542, 

місцезнаходження юридичної особи: РФ, 129164, 

м. Москва, проспект Миру, 126 

(РФ, 129164, г. Москва, просп. Мира, 126) 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування;  

6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 

доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів 

"tvzvezda.ru" 

8. Акціонерне товариство "ТНТ–ТЕЛЕМЕРЕЖА" 

(Акционерное общество "ТНТ–ТЕЛЕСЕТЬ"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1027700130149, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7703171771, 

місцезнаходження юридичної особи: РФ, 129272, 

м. Москва, вул. Трифонівська, 57 А 

(РФ, 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, 57 А) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами;  

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування;  

6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 

доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів  

"tnt-online.ru" 

Три роки 

9. Акціонерне товариство "МОСКВА МЕДІА" 

(Акционерное общество "МОСКВА МЕДИА"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1037739325755, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7705194654, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами;  

Три роки 



7 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

місцезнаходження юридичної особи: РФ, 127137, 

м. Москва, вул. Правди, 24, буд. 2 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування;  

6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 

доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів 

"moscowmedia.net", "m24.ru", "mskagency.ru" 

10. Автономна некомерційна організація Інформаційний 

центр радіомовлення, мистецтва і культури "ВІРА, 

НАДІЯ, ЛЮБОВ" (Автономная некоммерческая 

организация Информационный центр радиовещания, 

искусства и культуры "ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1127799026134, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7718748268, 

місцезнаходження юридичної особи: РФ, 107553, 

м. Москва, вул. Черкизівська Б., буд. 17, корпус 2 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами;  

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування;  

6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 

доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів 

"radiovera.ru" 

Три роки 

11. Федеральне державне унітарне підприємство 

"Міжнародне інформаційне агентство "Росія 

сьогодні" (Федеральное государственное унитарное 

предприятие "Международное информационное 

агентство "Россия сегодня"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами;  

Три роки 



8 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5137746242937,  

ідентифікаційний номер платника податків – 

7704853840, 

місцезнаходження юридичної особи: РФ, 119021, 

м. Москва, бульвар Зубовський, 4, буд. 1, 2, 3 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування;  

6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 

доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів 

"россиясегодня.рф", "sputniknews.com", "ria.ru", "crimea.ria.ru", 

"inosmi.ru" 

12. Акціонерне товариство "Телерадіокомпанія 

Петербург" (Акционерное общество 

"Телерадиокомпания "Петербург"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1027809171906, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7825404448, 

місцезнаходження юридичної особи: РФ, 197022, 

м. Санкт-Петербург, вул. Чапигіна, 6, літера А 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами;  

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування;  

6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 

доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів "5-tv.ru" 

Три роки 

13. Товариство з обмеженою відповідальністю "Акцепт" 

(телевізійний канал Рен ТВ) (Общество с 

ограниченной ответственностью "Акцепт" 

(телевизионный канал Рен ТВ). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1027700418811, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами;  

Три роки 



9 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7704241848, 

місцезнаходження юридичної особи: РФ, 115093, 

м. Москва, пров. Партійний, буд. 1, корп. 57,  

будівля 3 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування;  

6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 

доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів "ren.tv" 

14. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Мультимедійний інформаційний центр "Ізвєстія" 

(Общество с ограниченной ответственностью 

"Мультимедийный информационный центр 

"Известия"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1177746287399, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7704399970, 

місцезнаходження юридичної особи: РФ, 115093, 

м. Москва, пров. Партійний, буд. 1, корп. 57,  

будівля 3, пов. 4, прим. 2, каб. 510 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами;  

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування;  

6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 

доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів "iz.ru" 

Три роки 

15. Автономна некомерційна організація "Суспільне 

телебачення Росії" (Автономная некоммерческая 

организация "Общественное телевидение России"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1127799018368, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7717163097, 

місцезнаходження юридичної особи: РФ, 127427,   

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами;  

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

Три роки 



10 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

м. Москва, вул. Академіка Корольова, 19  користування;  

6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 

доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів  

"otr-online.ru" 

16. Закрите акціонерне товариство "Мультимедіа 

холдинг" (ЗАО "Мультимедиа холдинг"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1105024003039, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

5024112009, 

місцезнаходження юридичної особи: РФ, 123060,  

м. Москва, вул. Народного Ополчення, 39, корпус 2, 

пов. 2, прим. 9 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами;  

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування;  

6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 

доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів 

"nashe.ru" 

Три роки 

17. Акціонерне товариство "ТВ Центр" (Акционерное 

общество "ТВ Центр"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1027739048281, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7717091519, 

місцезнаходження юридичної особи: РФ, 115184,   

м. Москва, вул. Татарська, буд. 33, 1 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами;  

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

Три роки 



11 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 користування;  

6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 

доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів "tvc.ru", 

"telesputnik.ru" 

18. Акціонерне товариство "Росбізнесконсалтинг" 

(Акционерное общество "Росбизнесконсалтинг"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1027700316159, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7737008974, 

місцезнаходження юридичної особи: РФ, 117393, 

м. Москва, вул. Профсоюзна, буд. 78, будівля 1,   

пов. 2, прим. IX, кімн. 14Б 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами;  

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування;  

6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 

доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів "rbc.ru" 

"tv.rbc.ru" 

Три роки 

19. Закрите акціонерне товариство "Редакція газети 

"Московський комсомолець" (Закрытое 

акционерное общество "Редакция газеты 

"Московский комсомолец"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1027739281976, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7703046121, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами;  

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

Три роки 

http://www.tvc.ru/
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

місцезнаходження юридичної особи: РФ, 123022,  

м.  Москва, вул. 1905 року, 7, будівля 1 

користування;  

6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 

доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів 

"crimea.mk.ru" 

20. Автономна некомерційна організація 

"Телерадіокомпанія "Крим" (Автономная 

некоммерческая организация "Телерадиокомпания 

"Крым"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1149102032507, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

9102020940, 

місцезнаходження юридичної особи:                        

тимчасово окупована територія Автоновмної 

Республіки Крим, м. Сімферополь,  

вул. Студентська, буд. 14 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності;  

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування;  

6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 

доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів 

"1tvcrimea.ru", "crimea24.tv", "crimea-radio.ru" 

Три роки 

21. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Інформаційна платформа Кримпрес" (Общество с 

ограниченной ответственностью "Информационная 

платформа Крымпресс"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1169204055460, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

9204560977, 

місцезнаходження юридичної особи: тимчасово 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами;  

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування;  

Три роки 



13 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

окупована територія Автономної Республіки Крим, 

м. Севастополь, вул. Музики Миколи, буд. 96,       

кв. 102 

6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом : блокування Інтернет-провайдерами 

доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів 

"crimeapress.info" 

22. Державна автономна установа  

міста Севастополя "Севастопольская 

телерадиокомпания" (Государственное автономное 

учреждение города Севастополя "Севастопольская 

телерадиокомпания"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1159204015552, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

9204552077, 

місцезнаходження юридичної особи: тимчасово 

окупована територія Автономної Республіки Крим, 

м. Севастополь, вул. 4 А Бастіона, буд. 1 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами;  

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування;  

6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 

доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів 

"stv92.ru", "ikstv.ru" 

Три роки 

23. Державна бюджетна установа Республіки Крим 

"Редакція газети "Кримська газета" 

(Государственное бюджетное учреждение 

Республики Крым "Редакция газеты "Крымская 

газета"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1149102111069, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

9102053431, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами;  

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування;  

Три роки 



14 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

місцезнаходження юридичної особи:                         

тимчасово окупована територія Автономної 

Республіки Крим, м. Сімферополь, вул. Козлова, 

буд. 45 А 

6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 

доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів 

"gazetacrimea.ru" 

24. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Телерадіокомпанія ІТВ" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Телерадиокомпания ИТВ"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1159102047400, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

9102167012, 

місцезнаходження юридичної особи: тимчасово 

окупована територія Автономної Республіки Крим, 

м. Сімферополь, вул. Гоголя, буд. 4 А 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами;  

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування;  

6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 

доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів  

"трк-итв.рф" 

Три роки 

25. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Ялта" (Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Телерадиокомпания "Ялта").  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1149102100784, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

9103012004, 

місцезнаходження юридичної особи: тимчасово 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами;  

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування;  

Три роки 



15 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

окупована територія Автономної Республіки Крим, 

м. Ялта, вул. Соханя, буд. 7  

6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 

доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів 

"yaltatv.ru" 

26. Товариство з обмеженою відповідальністю "Студія 

"Ялта ТВ" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Студия "Ялта ТВ"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1149102045003, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

9103005085, 

місцезнаходження юридичної особи: тимчасово 

окупована територія Автономної Республіки Крим, 

м.  Ялта, вул. Крупської, буд. 20, корп. 1, кв. 18 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами;  

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування;  

6) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом: блокування Інтернет-провайдерами 

доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів  

"yalta-tv.ru" 

Три роки 

27. Товариство з обмеженою відповідальністю "ВМ 

Трансфер ЛТД" ("WM Transfer Ltd"). 

Місцезнаходження юридичної особи:  

Литовська Республіка, м. Вільнюс, вул. В.Кудіркос, 

18А–1, ЛТ–03105 (V.Kudirkos str., 18A–1, LT–03105, 

Vilnius, Lithuania) 

 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами;  

 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

6) одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 

певного виду діяльності (анулювання); 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних 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; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

 



17 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу 

користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "ВМ 

Трансфер ЛТД" ("WM Transfer Ltd"), у тому числі до 

субдоменів: "www.capitaller.ru","mini.webmoney.ru", 

"mini.wmtransfer.com", "light.webmoney.ru", 

"light.wmtransfer.com", "wiki.webmoney.ru", "webmoney.ru", 

"wmtransfer.com", "passport.webmoney.ru", 

"security.webmoney.ru", "security.wmtransfer.com", 

"exchanger.ru", "login.wmtransfer.com", "credit.webmoney.ru", 

"debt.wmtransfer.com", "banking.guarantee.ru", 

"banking.gdcert.com", "banking.wmeuro.eu", "webmoney.ua", 

"banks.webmoney.ru", "arbitrage.webmoney.ru", 

"keeper.webmoney.ru", "keeper.wmtransfer.com", 

"wmscl.webmoney.ru", "wmsc2.webmoney.ru", 

"wmsc3.webmoney.ru", "wmsc4.webmoney.ru", 

file:///F:/www.capitaller.ru


18 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

"merchant.webmoney.ru", "merchant.wmtransfer.com", 

"telepay.webmoney.ru", "telepay.wmtransfer.com", 

"wm.exchanger.money", "events.wmtransfer.com", 

"arbitrage.webmoney.ua", "files.wmtransfer.com", 

"mail.wmid.com", "advisor.wmtransfer.com", "paymaster.ua", 

"info.paymaster.ru", "wm-factor.com.ua", "web-moneta.com", 

"webmoney-keeper.ru", "wiki.web-money.ru", 

"wiki.web.money.ru", "wiki.wmtransfer.com", 

"exchanger.money.ru", "wmchanger.com", "webmoney.com.ua", 

"webmoney.by", "owebmoney.ru", "wmx.ru", 

"webmoneydealer.narod.ru", "www.smartwm.ru"; сторінок у 

соціальних месенджерах: "facebook.com/webmoney", 

"twitter.com/webmoney_ru", "telegram.me/webmoney" 

28. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Вебмані.Ру" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Вебмани.Ру"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1097746855502, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7718790862, 

місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 107497, м. Москва, вул. Іркутська, буд. 17, 

будівля 4 

(РФ, 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 17, 

строение 4) 

 

 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

Три роки 

file:///F:/www.smartwm.ru


19 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 

продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 

держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 



20 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "Вебмані.Ру" (ООО 

"Вебмани.Ру"), у тому числі до субдоменів: "www.capitaller.ru", 

"mini.webmoney.ru", "mini.wmtransfer.com", "light.webmoney.ru", 

"light.wmtransfer.com", "wiki.webmoney.ru", "webmoney.ru", 

"wmtransfer.com", "passport.webmoney.ru", 

"security.webmoney.ru", "security.wmtransfer.com", 

"exchanger.ru", "login.wmtransfer.com", "credit.webmoney.ru", 

"debt.wmtransfer.com", "banking.guarantee.ru", 

"banking.gdcert.com", "banking.wmeuro.eu", "webmoney.ua", 

"banks.webmoney.ru", "arbitrage.webmoney.ru", 

"keeper.webmoney.ru", "keeper.wmtransfer.com", 

"wmscl.webmoney.ru", "wmsc2.webmoney.ru", 

"wmsc3.webmoney.ru", "wmsc4.webmoney.ru", 

"merchant.webmoney.ru", "merchant.wmtransfer.com", 

"telepay.webmoney.ru", "telepay.wmtransfer.com", 

"wm.exchanger.money", "events.wmtransfer.com", 

"arbitrage.webmoney.ua", "files.wmtransfer.com", 

"mail.wmid.com", "advisor.wmtransfer.com", "paymaster.ua", 

"info.paymaster.ru",  "wm-factor.com.ua", "web-moneta.com", 

"webmoney-keeper.ru", "wiki.web-money.ru", 

"wiki.web.money.ru", "wiki.wmtransfer.com", 

"exchanger.money.ru", "wmchanger.com", "webmoney.com.ua", 

"webmoney.by", "owebmoney.ru", "wmx.ru", 

"webmoneydealer.narod.ru", "www.smartwm.ru"; сторінок у 

file:///F:/www.capitaller.ru
file:///F:/www.smartwm.ru


21 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

соціальних месенджерах: "facebook.com/webmoney", 

"twitter.com/webmoney_ru", "telegram.me/webmoney" 

29. Акціонерне товариство Небанківська кредитна 

організація "Мережева Розрахункова Палата" 

(Акционерное общество Небанковская кредитная 

организация "Сетевая Расчетная Палата"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1021600000861, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

1653019873, 

місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 420111, Республіка Татарстан, м. Казань,        

вул. Карла Маркса, буд. 5, оф. 28 – 32 

(РФ, 420111, Республика Татарстан, г. Казань,         

ул. Карла Маркса, д. 5, оф. 28 – 32) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 

продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 

держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

Три роки 



22 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів АТ Небанківська кредитна 

організація "Мережева Розрахункова Палата" (АО 

Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная 

Палата"), у тому числі до субдоменів: "www.capitaller.ru", 

file:///F:/www.capitaller.ru
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

"mini.webmoney.ru", "mini.wmtransfer.com", "light.webmoney.ru", 

"light.wmtransfer.com", "wiki.webmoney.ru", "webmoney.ru", 

"wmtransfer.com", "passport.webmoney.ru", 

"security.webmoney.ru", "security.wmtransfer.com", 

"exchanger.ru", "login.wmtransfer.com", "credit.webmoney.ru", 

"debt.wmtransfer.com", "banking.guarantee.ru", 

"banking.gdcert.com", "banking.wmeuro.eu", "webmoney.ua", 

"banks.webmoney.ru", "arbitrage.webmoney.ru", 

"keeper.webmoney.ru", "keeper.wmtransfer.com", 

"wmscl.webmoney.ru", "wmsc2.webmoney.ru", 

"wmsc3.webmoney.ru", "wmsc4.webmoney.ru", 

"merchant.webmoney.ru", "merchant.wmtransfer.com", 

"telepay.webmoney.ru", "telepay.wmtransfer.com", 

"wm.exchanger.money", "events.wmtransfer.com", 

"arbitrage.webmoney.ua", "files.wmtransfer.com", 

"mail.wmid.com", "advisor.wmtransfer.com", "paymaster.ua", 

"info.paymaster.ru", "wm-factor.com.ua", "web-moneta.com", 

"webmoney-keeper.ru", "wiki.web-money.ru", 

"wiki.web.money.ru", "wiki.wmtransfer.com", 

"exchanger.money.ru", "wmchanger.com", "webmoney.com.ua", 

"webmoney.by", "owebmoney.ru", "wmx.ru", 

"webmoneydealer.narod.ru", "www.smartwm.ru"; сторінок у 

соціальних месенджерах: "facebook.com/webmoney", 

"twitter.com/webmoney_ru", "telegram.me/webmoney" 

30.  Акціонерне товариство "Обчислювальні сили" 

(Акционерное общество "Вычислительные силы"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1027739062603, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

Три роки 

file:///F:/www.smartwm.ru
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7705401036, 

місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 107497, м. Москва, вул. Іркутська, буд. 17, 

будівля 4 

(РФ, 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 17, 

строение 4) 

 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 

продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 

держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 



25 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів АТ "Обчислювальні сили" 

(АО "Вычислительные силы"), у тому числі до субдоменів: 

"www.capitaller.ru", "mini.webmoney.ru", "mini.wmtransfer.com", 

"light.webmoney.ru", "light.wmtransfer.com", "wiki.webmoney.ru", 

"webmoney.ru", "wmtransfer.com", "passport.webmoney.ru", 

"security.webmoney.ru", "security.wmtransfer.com", 

"exchanger.ru", "login.wmtransfer.com", "credit.webmoney.ru", 

"debt.wmtransfer.com", "banking.guarantee.ru", 

"banking.gdcert.com", "banking.wmeuro.eu", "webmoney.ua", 

"banks.webmoney.ru", "arbitrage.webmoney.ru", 

"keeper.webmoney.ru", "keeper.wmtransfer.com", 

"wmscl.webmoney.ru", "wmsc2.webmoney.ru", 

"wmsc3.webmoney.ru", "wmsc4.webmoney.ru", 

file:///F:/www.capitaller.ru
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

"merchant.webmoney.ru", "merchant.wmtransfer.com", 

"telepay.webmoney.ru", "telepay.wmtransfer.com", 

"wm.exchanger.money", "events.wmtransfer.com", 

"arbitrage.webmoney.ua", "files.wmtransfer.com", 

"mail.wmid.com", "advisor.wmtransfer.com", "paymaster.ua", 

"info.paymaster.ru", "wm-factor.com.ua", "web-moneta.com", 

"webmoney-keeper.ru", "wiki.web-money.ru", 

"wiki.web.money.ru", "wiki.wmtransfer.com", 

"exchanger.money.ru", "wmchanger.com", "webmoney.com.ua", 

"webmoney.by", "owebmoney.ru", "wmx.ru", 

"webmoneydealer.narod.ru", "www.smartwm.ru"; сторінок у 

соціальних месенджерах: "facebook.com/webmoney", 

"twitter.com/webmoney_ru", "telegram.me/webmoney" 

31. Закрите акціонерне товариство "Вебмані Європа 

Лтд" ("WebMoney Europe Ltd").  

Основний державний реєстраційний номер – 

08878574, 

місцезнаходження юридичної особи:  

Велика Британія, Англія, Кембрідж,  

Португал пласе, 7  

(7 Portugal Place, Cambridge, CB5 8AF, England, UK) 

 

 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

Три роки 

file:///F:/www.smartwm.ru
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 

продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 

держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ЗАТ "Вебмані Європа 

Лтд" ("WebMoney Europe Ltd"), у тому числі до субдоменів: 

"www.capitaller.ru", "mini.webmoney.ru", "mini.wmtransfer.com", 

"light.webmoney.ru", "light.wmtransfer.com", "wiki.webmoney.ru", 

"webmoney.ru", "wmtransfer.com", "passport.webmoney.ru", 

"security.webmoney.ru", "security.wmtransfer.com", 

"exchanger.ru", "login.wmtransfer.com", "credit.webmoney.ru", 

"debt.wmtransfer.com", "banking.guarantee.ru", 

"banking.gdcert.com", "banking.wmeuro.eu", "webmoney.ua", 

"banks.webmoney.ru", "arbitrage.webmoney.ru", 

"keeper.webmoney.ru", "keeper.wmtransfer.com", 

"wmscl.webmoney.ru", "wmsc2.webmoney.ru", 

"wmsc3.webmoney.ru", "wmsc4.webmoney.ru", 

"merchant.webmoney.ru", "merchant.wmtransfer.com", 

"telepay.webmoney.ru", "telepay.wmtransfer.com", 

"wm.exchanger.money", "events.wmtransfer.com", 

"arbitrage.webmoney.ua", "files.wmtransfer.com", 

"mail.wmid.com", "advisor.wmtransfer.com", "paymaster.ua", 

"info.paymaster.ru", "wm–factor.com.ua", "web-moneta.com", 

"webmoney-keeper.ru", "wiki.web–money.ru", 

"wiki.web.money.ru", "wiki.wmtransfer.com", 

"exchanger.money.ru", "wmchanger.com", "webmoney.com.ua", 

"webmoney.by", "owebmoney.ru", "wmx.ru", 

"webmoneydealer.narod.ru", "www.smartwm.ru"; сторінок у 

file:///F:/www.capitaller.ru
file:///F:/www.smartwm.ru
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

соціальних месенджерах: "facebook.com/webmoney", 

"twitter.com/webmoney_ru", "telegram.me/webmoney" 

32. Товариство з обмеженою відповідальністю "Амстар 

Холдінгс Лімітед" ("Amstar Holdings Limited"). 

Основний державний реєстраційний номер – 

0721631, 

місцезнаходження юридичної особи:  

Гонконг, Кроуфорд Хауз, 70 (11/F Crawford House, 

70 Queen's Road Central, Central, Hong Kong) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 

продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 

держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "Амстар Холдінгс 

Лімітед" ("Amstar Holdings Limited"), у тому числі до 

субдоменів: "www.capitaller.ru", "mini.webmoney.ru", 

"mini.wmtransfer.com", "light.webmoney.ru", 

file:///F:/www.capitaller.ru


31 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

"light.wmtransfer.com", "wiki.webmoney.ru", "webmoney.ru", 

"wmtransfer.com", "passport.webmoney.ru", 

"security.webmoney.ru", "security.wmtransfer.com", 

"exchanger.ru", "login.wmtransfer.com", "credit.webmoney.ru", 

"debt.wmtransfer.com", "banking.guarantee.ru", 

"banking.gdcert.com", "banking.wmeuro.eu", "webmoney.ua", 

"banks.webmoney.ru", "arbitrage.webmoney.ru", 

"keeper.webmoney.ru", "keeper.wmtransfer.com", 

"wmscl.webmoney.ru", "wmsc2.webmoney.ru", 

"wmsc3.webmoney.ru", "wmsc4.webmoney.ru", 

"merchant.webmoney.ru", "merchant.wmtransfer.com", 

"telepay.webmoney.ru", "telepay.wmtransfer.com", 

"wm.exchanger.money", "events.wmtransfer.com", 

"arbitrage.webmoney.ua", "files.wmtransfer.com", 

"mail.wmid.com", "advisor.wmtransfer.com", "paymaster.ua", 

"info.paymaster.ru", "wm-factor.com.ua", "web-moneta.com", 

"webmoney-keeper.ru", "wiki.web-money.ru", 

"wiki.web.money.ru", "wiki.wmtransfer.com", 

"exchanger.money.ru", "wmchanger.com", "webmoney.com.ua", 

"webmoney.by", "owebmoney.ru", "wmx.ru", 

"webmoneydealer.narod.ru", "www.smartwm.ru"; сторінок у 

соціальних месенджерах: "facebook.com/webmoney", 

"twitter.com/webmoney_ru", "telegram.me/webmoney" 

33. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Інтернет Дірект Ексчендж Транзакшен Лтд" 

("INDX Transactions Ltd").  

Місцезнаходження юридичної особи:  

Британські Віргінські Острови, о. Тортола, м. Род 

Таун, абонентська скринька 3321 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

 

Три роки 

file:///F:/www.smartwm.ru


32 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

(P.O.Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands) 

 

 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 

продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 

держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 



33 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "Інтернет Дірект 

Ексчендж Транзакшен Лтд" ("INDX Transactions Ltd"), у тому 

числі до субдоменів: "www.capitaller.ru", "webmoney.ru", 

"wmtransfer.com", "web-moneta.com", "wiki.webmoney.ru", 

"wiki.wmtransfer.com", "indx.ru", "indx.cepital.ru", 

"indx.money.ru", "indx.exchange.ru", "indxexchange.ae.ru" 

34. Дочірнє підприємство "Фінансова компанія "ЕлМІ". 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 36602569, 

місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 02660, м. Київ, вул. Сверстюка, буд. 11А, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

Три роки 

file:///F:/www.capitaller.ru
http://webmoney.ru/
http://indx./
http://indx.cepital/
http://indx.money/
http://indx.exchange/


34 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

кімн. 414 5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 



35 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ДП "Фінансова компанія 

"ЕлМІ", у тому числі до субдоменів: "www.elmi.ua", 

"webmoney.ru" 

35. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Вебмані.Юей".  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 39501126, 

місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 02660, м. Київ, вул. Сверстюка, буд. 11 А, 

кімн. 401 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

Три роки 

file:///F:/www.elmi.ua
http://webmoney.ru/


36 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 



37 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "Вебмані.Юей", у 

тому числі до субдоменів: "www.capitaller.ru", 

"mini.webmoney.ru", "mini.wmtransfer.com", "light.webmoney.ru", 

"light.wmtransfer.com", "wiki.webmoney.ru", "webmoney.ru", 

"wmtransfer.com", "passport.webmoney.ru", 

"security.webmoney.ru", "security.wmtransfer.com", 

"exchanger.ru", "login.wmtransfer.com", "credit.webmoney.ru", 

"debt.wmtransfer.com", "banking.guarantee.ru", 

"banking.gdcert.com", "banking.wmeuro.eu", "webmoney.ua", 

"banks.webmoney.ru", "arbitrage.webmoney.ru", 

"keeper.webmoney.ru", "keeper.wmtransfer.com", 

"wmscl.webmoney.ru", "wmsc2.webmoney.ru", 

"wmsc3.webmoney.ru", "wmsc4.webmoney.ru", 

"merchant.webmoney.ru", "merchant.wmtransfer.com", 

file:///F:/www.capitaller.ru


38 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

"telepay.webmoney.ru", "telepay.wmtransfer.com", 

"wm.exchanger.money", "events.wmtransfer.com", 

"arbitrage.webmoney.ua", "files.wmtransfer.com", 

"mail.wmid.com", "advisor.wmtransfer.com", "paymaster.ua", 

"info.paymaster.ru", "wm-factor.com.ua", "web-moneta.com", 

"webmoney-keeper.ru", "wiki.web-money.ru", 

"wiki.web.money.ru", "wiki.wmtransfer.com", 

"exchanger.money.ru", "wmchanger.com", "webmoney.com.ua", 

"webmoney.by", "owebmoney.ru", "wmx.ru", 

"webmoneydealer.narod.ru", "www.smartwm.ru"; сторінок у 

соціальних месенджерах: "facebook.com/webmoney", 

"twitter.com/webmoney_ru", "telegram.me/webmoney" 

36. Дочірнє підприємство "Фінансова установа "ВМ–

Фактор". 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 35185577,  

місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 08601, Київська область, м. Васильків, 

пров. Кармелюка, буд. 11 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

 

Три роки 
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39 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 



40 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ДП "Фінансова установа 

"ВМ-Фактор", у тому числі до субдоменів: "www.capitaller.ru", 

"mini.webmoney.ru", "mini.wmtransfer.com", "light.webmoney.ru", 

"light.wmtransfer.com", "wiki.webmoney.ru", "webmoney.ru", 

"wmtransfer.com", "passport.webmoney.ru", 

"security.webmoney.ru", "security.wmtransfer.com", 

"exchanger.ru", "login.wmtransfer.com", "credit.webmoney.ru", 

"debt.wmtransfer.com", "banking.guarantee.ru", 

"banking.gdcert.com", "banking.wmeuro.eu", "webmoney.ua", 

"banks.webmoney.ru", "arbitrage.webmoney.ru", 

"keeper.webmoney.ru", "keeper.wmtransfer.com", 

"wmscl.webmoney.ru", "wmsc2.webmoney.ru", 

"wmsc3.webmoney.ru", "wmsc4.webmoney.ru", 

"merchant.webmoney.ru", "merchant.wmtransfer.com", 

"telepay.webmoney.ru", "telepay.wmtransfer.com", 

"wm.exchanger.money", "events.wmtransfer.com", 

"arbitrage.webmoney.ua", "files.wmtransfer.com", 

"mail.wmid.com", "advisor.wmtransfer.com", "paymaster.ua", 

"info.paymaster.ru", "wm-factor.com.ua", "web-moneta.com", 

"webmoney-keeper.ru", "wiki.web-money.ru", 

"wiki.web.money.ru", "wiki.wmtransfer.com", 

"exchanger.money.ru", "wmchanger.com", "webmoney.com.ua", 

"webmoney.by", "owebmoney.ru", "wmx.ru", 

file:///F:/www.capitaller.ru


41 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

"webmoneydealer.narod.ru", "www.smartwm.ru"; сторінок у 

соціальних месенджерах: "facebook.com/webmoney", 

"twitter.com/webmoney_ru", "telegram.me/webmoney" 

37. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Пеймастер" (Общество с ограниченной 

ответственностью  "Пэймастер").  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1137746988015, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7723887394, 

місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 109129, м. Москва, вул. Текстильщиков 8-а,    

буд. 11 

(РФ, 109129, г. Москва, ул. Текстильщиков 8-я,        

д. 11) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

Три роки 
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42 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам  надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "Пеймастер" (ООО 

"Пэймастер"), у тому числі до субдоменів: "www.capitaller.ru", 

file:///F:/www.capitaller.ru


43 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

"mini.webmoney.ru", "mini.wmtransfer.com", "light.webmoney.ru", 

"light.wmtransfer.com", "wiki.webmoney.ru", "webmoney.ru", 

"wmtransfer.com", "passport.webmoney.ru", 

"security.webmoney.ru", "security.wmtransfer.com", 

"exchanger.ru", "login.wmtransfer.com", "credit.webmoney.ru", 

"debt.wmtransfer.com", "banking.guarantee.ru", 

"banking.gdcert.com", "banking.wmeuro.eu", "webmoney.ua", 

"banks.webmoney.ru", "arbitrage.webmoney.ru", 

"keeper.webmoney.ru", "keeper.wmtransfer.com", 

"wmscl.webmoney.ru", "wmsc2.webmoney.ru", 

"wmsc3.webmoney.ru", "wmsc4.webmoney.ru", 

"merchant.webmoney.ru", "merchant.wmtransfer.com", 

"telepay.webmoney.ru", "telepay.wmtransfer.com", 

"wm.exchanger.money", "events.wmtransfer.com", 

"arbitrage.webmoney.ua", "files.wmtransfer.com", 

"mail.wmid.com", "advisor.wmtransfer.com", "paymaster.ua", 

"info.paymaster.ru", "wm-factor.com.ua", "web-moneta.com", 

"webmoney-keeper.ru", "wiki.web-money.ru", 

"wiki.web.money.ru", "wiki.wmtransfer.com", 

"exchanger.money.ru", "wmchanger.com", "webmoney.com.ua", 

"webmoney.by", "owebmoney.ru", "wmx.ru", 

"webmoneydealer.narod.ru", "www.smartwm.ru"; сторінок у 

соціальних месенджерах: "facebook.com/webmoney", 

"twitter.com/webmoney_ru", "telegram.me/webmoney" 

38. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Пеймастер". 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 38692680, 

місцезнаходження юридичної особи: 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

Три роки 
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44 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Україна, 08601, Київська область, м. Васильків, 

пров. Кармелюка, буд. 11 

 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 



45 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "Пеймастер", у тому 

числі до субдоменів: "www.capitaller.ru", "mini.webmoney.ru", 

"mini.wmtransfer.com", "light.webmoney.ru", 

"light.wmtransfer.com", "wiki.webmoney.ru", "webmoney.ru", 

"wmtransfer.com", "passport.webmoney.ru", 

"security.webmoney.ru", "security.wmtransfer.com", 

"exchanger.ru", "login.wmtransfer.com", "credit.webmoney.ru", 

"debt.wmtransfer.com", "banking.guarantee.ru", 

"banking.gdcert.com", "banking.wmeuro.eu", "webmoney.ua", 

"banks.webmoney.ru", "arbitrage.webmoney.ru", 

"keeper.webmoney.ru", "keeper.wmtransfer.com", 

"wmscl.webmoney.ru", "wmsc2.webmoney.ru", 

file:///F:/www.capitaller.ru


46 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

"wmsc3.webmoney.ru", "wmsc4.webmoney.ru", 

"merchant.webmoney.ru", "merchant.wmtransfer.com", 

"telepay.webmoney.ru", "telepay.wmtransfer.com", 

"wm.exchanger.money", "events.wmtransfer.com", 

"arbitrage.webmoney.ua", "files.wmtransfer.com", 

"mail.wmid.com", "advisor.wmtransfer.com", "paymaster.ua", 

"info.paymaster.ru", "wm–factor.com.ua", "web-moneta.com", 

"webmoney-keeper.ru", "wiki.web-money.ru", 

"wiki.web.money.ru", "wiki.wmtransfer.com", 

"exchanger.money.ru", "wmchanger.com", "webmoney.com.ua", 

"webmoney.by", "owebmoney.ru", "wmx.ru", 

"webmoneydealer.narod.ru", "www.smartwm.ru"; сторінок у 

соціальних месенджерах: "facebook.com/webmoney", 

"twitter.com/webmoney_ru", "telegram.me/webmoney" 

39. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Агентство Гарантій". 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 38692942, 

місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 08600, Київська область, м. Васильків,         

вул. Чехова, буд. 1, кімн. 4 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

Три роки 
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47 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 



48 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "Агентство Гарантій", 

у тому числі до субдоменів: "www.capitaller.ru", 

"mini.webmoney.ru", "mini.wmtransfer.com", "light.webmoney.ru", 

"light.wmtransfer.com", "wiki.webmoney.ru", "webmoney.ru", 

"wmtransfer.com", "passport.webmoney.ru", 

"security.webmoney.ru", "security.wmtransfer.com", "exchanger.ru", 

"login.wmtransfer.com", "credit.webmoney.ru", 

"debt.wmtransfer.com", "banking.guarantee.ru", 

"banking.gdcert.com", "banking.wmeuro.eu", "webmoney.ua", 

"banks.webmoney.ru", "arbitrage.webmoney.ru", 

"keeper.webmoney.ru", "keeper.wmtransfer.com", 

"wmscl.webmoney.ru", "wmsc2.webmoney.ru", 

"wmsc3.webmoney.ru", "wmsc4.webmoney.ru", 

"merchant.webmoney.ru", "merchant.wmtransfer.com", 

"telepay.webmoney.ru", "telepay.wmtransfer.com", 

"wm.exchanger.money", "events.wmtransfer.com", 

"arbitrage.webmoney.ua", "files.wmtransfer.com", "mail.wmid.com", 

"advisor.wmtransfer.com", "paymaster.ua", "info.paymaster.ru", 

"wm-factor.com.ua", "web-moneta.com", "webmoney-keeper.ru", 

"wiki.web-money.ru","wiki.web.money.ru", "wiki.wmtransfer.com", 

"exchanger.money.ru", "wmchanger.com", "webmoney.com.ua", 

"webmoney.by", "owebmoney.ru", "wmx.ru", 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

"webmoneydealer.narod.ru", "www.smartwm.ru"; сторінок у 

соціальних месенджерах: "facebook.com/webmoney", 

"twitter.com/webmoney_ru", "telegram.me/webmoney" 

40. Акціонерне товариство "Група компаній Натекс" 

(Акционерное общество "Группа компаний 

Натекс").  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

5107746049373, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7705937050, 

місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 115054, м. Москва, провулок 5-й 

Монетчиковський, буд. 16, оф. 813 

(РФ, 115054, г. Москва, переулок 5-й 

Монетчиковский, д. 16, оф. 813) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

 

Три роки 
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50 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів АТ "Група компаній 

Натекс" (АО "Группа компаний Натекс"), в тому числі до 

субдоменів: "www.nateks.ru", "nateks-dv.ru", "nateks-ural.ru", 

"nateks-don.ru", "megatransov.net", "nateks-volga.ru", 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

"nateks.telecomsite.ru", "nateks.by" 

41. Товариство з обмеженою відповідальністю  

"Натекс-Центр" (Общество с ограниченной 

ответственностью  "Натекс-Центр").  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1067760842357, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7709715851, 

місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 115191, м. Москва, провулок Гамсоновський, 

буд. 2, корпус 1, оф. 351 

(РФ, 115191, г. Москва, переулок Гамсоновский,       

д. 2, корпус 1, оф. 351) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) приватизації, оренді державного майна резидентами 

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано 

контролюються резидентами іноземної держави або діють в 

їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

Три роки 



52 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "Натекс-Центр" 

(ООО "Натекс-Центр"), у тому числі до субдоменів: 

"www.nateks.ru", "nateks-dv.ru", "nateks-ural.ru", "nateks-don.ru", 

"megatransov.net", "nateks-volga.ru", "nateks.telecomsite.ru", 

"nateks.by" 

 



53 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

42. Товариство з обмеженою відповідальністю  

"Натекс-Дон" (Общество с ограниченной 

ответственностью  "Натекс-Дон").  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1046165012893, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

6165115798, 

місцезнаходження юридичної особи – 

РФ, 344037, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону,    

вул. 26-а Лінія, буд. 21-а, оф. 104 

(РФ, 344037, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,     

ул. 26–я Линия, д. 21-а, оф. 104) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

 

Три роки 



54 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "Натекс-Дон" (ООО 

"Натекс-Дон"), у тому числі до субдоменів: "www.nateks.ru", 

"nateks-dv.ru", "nateks-ural.ru", "nateks-don.ru", 

"megatransov.net", "nateks-volga.ru", "nateks.telecomsite.ru", 

"nateks.by" 

43. Товариство з обмеженою відповідальністю "Натекс 

Сєвєро-Запад" (Общество с ограниченной 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Три роки 



55 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

ответственностью  "Натекс Северо-Запад").  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1097847046395, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7838423141, 

місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 197198, м. Санкт-Петербург, проспект 

Добролюбова, буд. 1/79 літера Б, приміщення 8н,     

к. 14 

(РФ, 197198, г. Санкт-Петербург, проспект 

Добролюбова, д. 1/79 литера Б, помещение 8н, к. 14) 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 



56 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "Натекс Сєвєро-

Запад" (ООО "Натекс Северо-Запад"), у тому числі до 

субдоменів: "www.nateks.ru", "nateks-dv.ru", "nateks-ural.ru", 

"nateks-don.ru", "megatransov.net", "nateks-volga.ru", 

"nateks.telecomsite.ru", "nateks.by" 

44. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Регіональний центр підтримки Натекс – Дальній 

Восток" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Региональный центр поддержки 

Натекс – Дальний Восток").  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

 

Три роки 



57 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1102537001973, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

2537081819, 

місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 690077, Приморський край, м. Владивосток, 

вул. 50 років ВЛКСМ, буд. 26 А, оф. 1 

(РФ, 690077, Приморский край, г. Владивосток,      

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 26 А, оф. 1) 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах); 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

 



58 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "РЦП Натекс – 

Дальній Восток" (ООО "РЦП Натекс – Дальний Восток"),  

у тому числі до субдоменів: "www.nateks.ru", "nateks-dv.ru", 

"nateks-ural.ru", "nateks-don.ru", "megatransov.net",  

"nateks-volga.ru", "nateks.telecomsite.ru", "nateks.by" 

45. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Регіональний центр підтримки Натекс – Волга" 

(Общество с ограниченной ответственностью  

"Региональный центр поддержки Натекс – Волга").  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

Три роки 



59 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

основний державний реєстраційний номер – 

1095258004654, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

5258086001, 

місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 603064, м. Нижній Новгород, проспект Леніна, 

буд. 82, оф. 2 

(РФ, 603064, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, 

д. 82, оф. 2) 

 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 



60 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капі або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "РЦП Натекс – 

Волга" (ООО "РЦП Натекс – Волга"), у тому числі до 

субдоменів: "www.nateks.ru", "nateks-dv.ru", "nateks-ural.ru", 

"nateks–don.ru", "megatransov.net", "nateks-volga.ru", 

"nateks.telecomsite.ru", "nateks.by" 

46. Товариство з обмеженою відповідальністю  

"Натекс – Урал" (Общество с ограниченной 

ответственностью  "Натекс – Урал").  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1156658107594, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

6679084682, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

Три роки 



61 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 620114, м. Єкатеринбург, вул. Авіаційна,  

буд. 55, кв. 42 

(РФ, 620114, г. Екатеринбург, ул. Авиационная,  

д. 55, кв. 42) 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

 



62 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "Натекс – Урал" 

(ООО "Натекс – Урал"), у тому числі до субдоменів: 

"www.nateks.ru", "nateks-dv.ru", "nateks-ural.ru", "nateks-don.ru", 

"megatransov.net", "nateks-volga.ru", "nateks.telecomsite.ru", 

"nateks.by" 

47. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Газтехсвязь" (Общество с ограниченной 

ответственностью  "Газтехсвязь").  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1175024026430, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

5024178708, 

місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 143441, Московська обл., м. Красногорськ, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

Три роки 



63 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

дєрєвня Путілково, вул. Сходненська, буд. 25, 

приміщення 5, к. 2 

(РФ, 143441, Московская обл., г. Красногорск, 

деревня Путилково, ул. Сходненская, д. 25, 

помещение 5, к. 2) 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 



64 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "Газтехсвязь" (ООО 

"Газтехсвязь"), у тому числі до субдоменів: "www.nateks.ru", 

"nateks-dv.ru", "nateks-ural.ru", "nateks-don.ru", 

"megatransov.net", "nateks-volga.ru", "nateks.telecomsite.ru", 

"nateks.by" 

48. Товариство з обмеженою відповідальністю "Натекс 

Україна".  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 36089041, 

місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 03110, м. Київ, вул. Олександра 

Пироговського, буд. 16 А 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам  надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "Натекс Україна",  

в тому числі до субдоменів: "www.nateks.ru", "nateks-dv.ru", 

"nateks-ural.ru", "nateks-don.ru", "megatransov.net",  

"nateks-volga.ru", "nateks.telecomsite.ru", "nateks.by" 

49. Акціонерне товариство "Інлайн груп" (Акционерное 

общество "Инлайн груп").  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1027739357194, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7725111141,  

місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 123007, м. Москва, Хорошовське шосе, буд. 38, 

корп. 1, кімн. 35 

(РФ, 123007, г. Москва, Хорошёвское шоссе, д. 38, 

корп. 1, ком. 35) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

 



68 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ЗАТ "Інлайн груп" (ЗАО 

"Инлайн груп"), у тому числі до субдоменів: 

"www.inlinegroup.ru", "inlinegroup-c.ru", "www.inlinegroup.ua" 

50. Товариство з обмеженою відповідальністю "Інлайн 

проект" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Инлайн проект").  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1037731002374, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7731267860, 

місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 123290, м. Москва, проїзд Причальний, буд. 2 

(РФ, 123290, г. Москва, проезд Причальный, д. 2) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 

file:///F:/www.inlinegroup.ru
file:///F:/www.inlinegroup.ua
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу 

користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ 

"Інлайн проект" (ООО "Инлайн проект"), у тому числі до 

субдоменів: "www.inlinegroup.ru", "inlinegroup-c.ru", 

"www.inlinegroup.ua" 

51. Товариство з обмеженою відповідальністю "Інлайн 

сервіси" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Инлайн сервисы"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1117746055283, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7714829220, 

місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 123007, м. Москва, Хорошовське шосе, буд. 38, 

корп. 1 

(РФ, 123007, г. Москва, Хорошёвское шоссе, д. 38, 

корп. 1) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

Три роки 

file:///F:/www.inlinegroup.ru
file:///F:/www.inlinegroup.ua


71 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 



72 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу 

користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ 

"Інлайн сервіси" (ООО "Инлайн сервисы"), у тому числі до 

субдоменів: "www.inlinegroup.ru", "inlinegroup-c.ru", 

"www.inlinegroup.ua" 

52. Товариство з обмеженою відповідальністю "Інлайн 

груп захід". 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 34242534, 

місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 03061, м. Київ, проспект Відрадний,        

буд. 95 Д 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

Три роки 

file:///F:/www.inlinegroup.ru
file:///F:/www.inlinegroup.ua


73 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

 



74 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "Інлайн груп захід",  

у тому числі до субдоменів: "www.inlinegroup.ru",  

"inlinegroup-c.ru", "www.inlinegroup.ua" 

53. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Мегасофт" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Мегасофт").  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1026104372360, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

6168099801, 

місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 344090, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, 

просп. Стачки, буд. 198, корп. А, кв. 25 

(РФ, 344090, Ростовская обл. г. Ростов-на-Дону, 

проспект Стачки, д. 198, корп. А, кв. 25) 

 

 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) апобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

Три роки 

file:///F:/www.inlinegroup.ru
file:///F:/www.inlinegroup.ua


75 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 



76 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "Мегасофт" (ООО 

"Мегасофт"), у тому числі до субдоменів: "megasoft-ltd.ru" 

54. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Цифроград" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Цифроград").  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1187746732425, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7722465390, 

місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 115088, м. Москва, вул. 2-га Машинобудування, 

буд. 25, будівля 5, оф. 15 

(РФ, 115088, г. Москва, ул. 2-я Машиностроения,     

д. 25, строение 5, оф. 15) 

 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Три роки 



77 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ 

"Цифроград" (ООО "Цифроград"), у тому числі до 

субдоменів: "megasoft-ltd.ru" 

55. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Цифрова долина" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Цифровая долина").  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1199112001054, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

9110023649, 

місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія Автономної 

Республіки Крим, 297406, м. Євпаторія, вул. Фрунзе,          

буд. 50/107, оф. 12 

(АР Крым, 297406, г. Евпатория, ул. Фрунзе,             

д. 50/107, оф. 12) 

 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

Три роки 



79 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу 

користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ 

"Цифрова долина" (ООО "Цифровая долина"), у тому числі 



80 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

до субдоменів: "megasoft-ltd.ru" 

56. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Мегасофт".  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 30600660, 

місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 83055, м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР,  

буд. 146 

 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

Три роки 



81 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "Мегасофт", у тому 

числі до субдоменів: "megasoft-ltd.ru" 

 



82 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

57. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Мегасофт облік". 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 40259320, 

місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 03191, м. Київ, вул. Академіка Вільямса, 

буд. 3/7  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

 

Три роки 



83 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "Мегасофт облік", у 

тому числі до субдоменів: "megasoft-ltd.ru"  

58. Товариство з обмеженою відповідальністю "Смарт-

сіті" (Общество с ограниченной ответственностью 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

"Смарт-сити").  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1149102015941, 

ідентифікаційний номер платника податків –

9102011223, 

місцезнаходження юридичної особи: 

тимчасово окупована територія Автономної 

Республіки Крим, 295001, м. Сімферополь,  

вул. Сергєєва-Ценського, буд. 64, кв. 9 

(АР Крым, 295001, г. Симферополь, ул. Сергеева-

Ценского, д. 64, кв. 9) 

 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 



85 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "Смарт-сіті" (ООО 

"Смарт-сити"), у тому числі до субдоменів: "megasoft-ltd.ru" 

59. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Укрсофт ЛТД". 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 39563397, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська,  

буд. 21, оф. 521 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

15) аборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "Укрсофт ЛТД ", у 

тому числі до субдоменів: "megasoft-ltd.ru" 

60. Товариство з обмеженою відповідальністю "Лекс–

консалт+". 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 38311496, 

місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 83055, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 94, 

офіс 417 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "Лекс-консалт+", у 

тому числі до субдоменів: "megasoft-ltd.ru" 

61. Спільне українсько-російське підприємство "Мега 

ЛТД" у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю. 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 23425274, 

місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 83052, м. Донецьк, бульвар Шевченка,  

буд. 105 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам  надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів СУРП "Мега ЛТД", у тому 

числі до субдоменів: "megasoft-ltd.ru" 

62. Акціонерне товариство "КІВІ" (Акционерное 

общество "КИВИ"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1047796041039, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7707510721, 

місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 117405, м. Москва, вул. Дорожная, буд. 60, 

корпус 19, оф. 12 

(РФ, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60,  

корпус 19, оф. 12) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

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) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу 

користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів АТ "КІВІ" 

(АО "КИВИ"), у тому числі до субдоменів: "www.qiwi.ua", 

"www.qiwi.com", "qiwi.gcs–web.com", "p2p.qiwi.com", 

"jobs.qiwi.com", "corp.qiwi.com", "qiwitrue.dev", 

"universe.qiwi.com", "static.qiwi.com", "qiwiguide.ru", 

"qiwi.me", "bonus.qiwi.com", "travel.qiwi.com", 

"donate.qiwi.com", "teamplay.qiwi.com", "investor.qiwi.com", 

"qiwi.kz", "developer.qiwi.com", "tochka.com", сторінок у 

соціальних месенджерах: "facebook.com/qiwirussia", 

"instagram.com/qiwi_russia", "twitter.com/qiwirussia" 

63. Публічна акціонерна компанія  

з обмеженою відповідальністю "КІВІ ПіЕлСі" 

("QIWI PLC"). 

Реєстраційний номер – 

НЕ 193010, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

С193010, 

місцезнаходження юридичної особи:  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Кіпр, 1087, м. Нікосія, вул. Кеннеді, буд. 12–14, 

бізнес-центр Кеннеді, оф. 203 

(Kennedy Business Centre, 2nd Floor Office 203, 12–14 

Kennedy Ave., Nicosia, 1087, Cyprus) 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу 

користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів публічної 

акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю "КІВІ 

ПіЕлСі" ("QIWI PLC"), у тому числі до субдоменів: 

"www.qiwi.ua", "www.qiwi.com", "qiwi.gcs-web.com", 

"p2p.qiwi.com", "jobs.qiwi.com", "corp.qiwi.com", 

"qiwitrue.dev", "universe.qiwi.com", "static.qiwi.com", 

"qiwiguide.ru", "qiwi.me", "bonus.qiwi.com", "travel.qiwi.com", 

"donate.qiwi.com", "teamplay.qiwi.com", "investor.qiwi.com", 

"qiwi.kz", "developer.qiwi.com", "tochka.com", сторінок у 

соціальних месенджерах: "facebook.com/qiwirussia", 

"instagram.com/qiwi_russia", "twitter.com/qiwirussia" 

64. Приватна акціонерна компанія "ЕС-БІ-АЙ ВЕН 

Холдінгс ПТЄ.ЛТД" ("SBI VEN Holdings 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

PTE.LTD"). 

Реєстраційний номер – 

200710130N, 

місцезнаходження юридичної особи:  

Сингапур, 049910, Баттері Роуд, 9, Страітс Трейдінг 

Бюілдінг, 15–01   

(9 Battery Road, 15–01, Straits Trading Building, 

049910, Singapore) 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

території іноземної держави (п. 13); 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам  надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів приватної акціонерної 

компанії "ЕС-БІ-АЙ ВЕН Холдінгс ПТЄ.ЛТД" ("SBI VEN 

Holdings PTE.LTD"), у тому числі до субдоменів: 

"www.qiwi.ua", "www.qiwi.com", "qiwi.gcs-web.com", 

"p2p.qiwi.com", "jobs.qiwi.com", "corp.qiwi.com", "qiwitrue.dev", 

"universe.qiwi.com", "static.qiwi.com", "qiwiguide.ru", "qiwi.me", 

"bonus.qiwi.com", "travel.qiwi.com", "donate.qiwi.com", 

"teamplay.qiwi.com", "investor.qiwi.com", "qiwi.kz", 

file:///F:/www.qiwi.ua
file:///F:/www.qiwi.com
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

"developer.qiwi.com", "tochka.com", сторінок у соціальних 

месенджерах: "facebook.com/qiwirussia", 

"instagram.com/qiwi_russia", "twitter.com/qiwirussia" 

65. Товариство з обмеженою відповідальністю  

"ЕС-БІ-АЙ ЕР-АЙ Едвайзері" (Общество с 

ограниченной ответственностью "ЭС-БИ-АЙ ЭР-АЙ 

Эдвайзери"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1197746730411, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

9704008066, 

місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 119019, м. Москва, вул. Новий Арбат, буд. 21, 

оф. 6/4 

(РФ, 109028, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21,  

оф. 6/4) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави (пункт 13); 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше вісмотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам  надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "ЕС-БІ-АЙ ЕР-АЙ 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Едвайзері" (ООО "ЭС-БИ-АЙ ЭР-АЙ Эдвайзери"), у тому числі 

до субдоменів: "www.qiwi.ua", "www.qiwi.com",  

"qiwi.gcs-web.com", "p2p.qiwi.com", "jobs.qiwi.com", 

"corp.qiwi.com", "qiwitrue.dev", "universe.qiwi.com", 

"static.qiwi.com", "qiwiguide.ru", "qiwi.me", "bonus.qiwi.com", 

"travel.qiwi.com", "donate.qiwi.com", "teamplay.qiwi.com", 

"investor.qiwi.com", "qiwi.kz", "developer.qiwi.com", 

"tochka.com", сторінок у соціальних месенджерах: 

"facebook.com/qiwirussia", "instagram.com/qiwi_russia", 

"twitter.com/qiwirussia" 

66. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Факторинг плюс" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Факторинг плюс"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1175007004150, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

5010053018, 

місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 109028, м. Москва, вул. Серебрянічеська 

набережна, буд. 29, пов. 4, приміщення ІІІ, кімната 1 

(РФ, 109028, г. Москва, ул. Серебряническая 

набережная, д. 29, эт. 4, пом. ІІІ, ком. 1) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

Три роки 

file:///F:/www.qiwi.ua
file:///F:/www.qiwi.com
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12)заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "Факторінг плюс" 

(ООО "Факторинг плюс"), у тому числі до субдоменів: 

"www.qiwi.ua", "www.qiwi.com", "qiwi.gcs-web.com", 

"p2p.qiwi.com", "jobs.qiwi.com", "corp.qiwi.com", "qiwitrue.dev", 

"universe.qiwi.com", "static.qiwi.com", "qiwiguide.ru", "qiwi.me", 

"bonus.qiwi.com", "travel.qiwi.com", "donate.qiwi.com", 

"teamplay.qiwi.com", "investor.qiwi.com", "qiwi.kz", 

"developer.qiwi.com", "tochka.com", сторінок у соціальних 

месенджерах: "facebook.com/qiwirussia", 

"instagram.com/qiwi_russia", "twitter.com/qiwirussia" 

67. Акціонерне товариство "Точка" (Акционерное 

общество "Точка"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1187746637143, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

9705120864, 

місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 109240, м. Москва, вул. Радіщевська Верхняя, 

буд. 2/1, будівля 5, приміщення 1, пов. 3, кім. 4 

(РФ, 109240, г. Москва, ул. Радищевская Верхняя,  

д. 2/1, строение 5, пом. 1, эт. 3, ком. 4) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави (пункт 13); 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів АТ "Точка" (АО "Точка"), 

у тому числі до субдоменів: "www.qiwi.ua", "www.qiwi.com", 

"qiwi.gcs-web.com", "p2p.qiwi.com", "jobs.qiwi.com", 

"corp.qiwi.com", "qiwitrue.dev", "universe.qiwi.com", 

"static.qiwi.com", "qiwiguide.ru", "qiwi.me", "bonus.qiwi.com", 

"travel.qiwi.com", "donate.qiwi.com", "teamplay.qiwi.com", 

"investor.qiwi.com", "qiwi.kz", "developer.qiwi.com", 

"tochka.com", сторінок у соціальних месенджерах: 

"facebook.com/qiwirussia", "instagram.com/qiwi_russia", 

"twitter.com/qiwirussia" 

68. Товариство з обмеженою відповідальністю "КІВІ 

Платформа" (Общество с ограниченной 

ответственностью "КИВИ Платформа"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1161690159476, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

1615013084, 

місцезнаходження юридичної особи: 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

РФ, 420500, Республіка Татарстан, м. Іннополіс,   

вул. Університетська, буд. 7, оф. 402 

(РФ, 420500, Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский р-н, г. Иннополис,                         

ул. Университетская, д. 7, оф. 402) 

 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави (пункт 13); 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "КІВІ Платформа" 

(ООО "КИВИ Платформа"), у тому числі до субдоменів: 

"www.qiwi.ua", "www.qiwi.com", "qiwi.gcs-web.com", 

"p2p.qiwi.com", "jobs.qiwi.com", "corp.qiwi.com", "qiwitrue.dev", 

"universe.qiwi.com", "static.qiwi.com", "qiwiguide.ru", "qiwi.me", 

"bonus.qiwi.com", "travel.qiwi.com", "donate.qiwi.com", 

"teamplay.qiwi.com", "investor.qiwi.com", "qiwi.kz", 

"developer.qiwi.com", "tochka.com", сторінок у соціальних 

месенджерах: "facebook.com/qiwirussia", 

"instagram.com/qiwi_russia", "twitter.com/qiwirussia" 

69. Товариство з обмеженою відповідальністю "Рокет 

Юніверс" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Рокет Юниверс"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

основний державний реєстраційний номер – 

1197746521994, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7714450865, 

місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 127055, м. Москва, вул. Паліха, буд. 10,  

корпус 5, оф. 2/2 

(РФ, 127055, г. Москва, ул. Палиха, д. 10,  

строение 5, оф. 2/2) 

 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12)заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам  надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "Рокет Юніверс" 

(ООО "Рокет Юниверс"), у тому числі до субдоменів: 

"www.qiwi.ua", "www.qiwi.com", "qiwi.gcs-web.com", 

"p2p.qiwi.com", "jobs.qiwi.com", "corp.qiwi.com", "qiwitrue.dev", 

"universe.qiwi.com", "static.qiwi.com", "qiwiguide.ru", "qiwi.me", 

"bonus.qiwi.com", "travel.qiwi.com", "donate.qiwi.com", 

"teamplay.qiwi.com", "investor.qiwi.com", "qiwi.kz", 

"developer.qiwi.com", "tochka.com", сторінок у соціальних 

месенджерах: "facebook.com/qiwirussia", 

"instagram.com/qiwi_russia", "twitter.com/qiwirussia" 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

70. Товариство з обмеженою відповідальністю "Біллінг 

Онлайн Рєшенія" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Биллинг Онлайн Решения"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1196658065955, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

6671099510, 

місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 620014, м. Єкатеринбург, вул. 8 Марта, буд. 32/а 

(РФ, 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, буд. 32/а) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави (пункт 13); 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "Біллінг Онлайн 

Рєшенія" (ООО "Биллинг Онлайн Решения"), у тому числі до 

субдоменів: "www.qiwi.ua", "www.qiwi.com",  

"qiwi.gcs-web.com", "p2p.qiwi.com", "jobs.qiwi.com", 

"corp.qiwi.com", "qiwitrue.dev", "universe.qiwi.com", 

file:///F:/www.qiwi.ua
file:///F:/www.qiwi.com
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

"static.qiwi.com", "qiwiguide.ru", "qiwi.me", "bonus.qiwi.com", 

"travel.qiwi.com", "donate.qiwi.com", "teamplay.qiwi.com", 

"investor.qiwi.com", "qiwi.kz", "developer.qiwi.com", 

"tochka.com", сторінок у соціальних месенджерах: 

"facebook.com/qiwirussia", "instagram.com/qiwi_russia", 

"twitter.com/qiwirussia" 

71. Товариство з обмеженою відповідальністю "КІВІ 

Фінанс" (Общество с ограниченной 

ответственностью "КИВИ Финанс"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1207700190609, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

9724013480, 

місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 117405, м. Москва, вул. Дорожная, буд. 60, 

корпус 1, оф. 3 

(РФ, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60,  

корпус 1, оф. 3) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави (пункт 13); 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відмотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "КІВІ Фінанс" (ООО 

"КИВИ Финанс"), у тому числі до субдоменів: "www.qiwi.ua", 

"www.qiwi.com", "qiwi.gcs-web.com", "p2p.qiwi.com", 

"jobs.qiwi.com", "corp.qiwi.com", "qiwitrue.dev", 

"universe.qiwi.com", "static.qiwi.com", "qiwiguide.ru", "qiwi.me", 

"bonus.qiwi.com", "travel.qiwi.com", "donate.qiwi.com", 

"teamplay.qiwi.com", "investor.qiwi.com", "qiwi.kz", 

"developer.qiwi.com", "tochka.com", сторінок у соціальних 

месенджерах: "facebook.com/qiwirussia", 

"instagram.com/qiwi_russia", "twitter.com/qiwirussia" 

72. Товариство з обмеженою відповідальністю 

Мікрофінансова компанія "Польот Фінанс" 

(Общество с ограниченной ответственностью 

Микрофинансовая компания "Полёт Финанс"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1217700059939, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

9724037523, 

місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 117405, м. Москва, вул. Дорожная, буд. 60 Б,  

оф. 250 

(РФ, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б,  

оф. 250) 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

Три роки 

file:///F:/www.qiwi.ua
file:///F:/www.qiwi.com
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави (пункт 13); 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 



115 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ Мікрофінансова 

компанія "Польот Фінанс" (ООО  Микрофинансовая компания 

"Полёт Финанс"), у тому числі до субдоменів: "www.qiwi.ua", 

"www.qiwi.com", "qiwi.gcs-web.com", "p2p.qiwi.com", 

"jobs.qiwi.com", "corp.qiwi.com", "qiwitrue.dev", 

"universe.qiwi.com", "static.qiwi.com", "qiwiguide.ru", "qiwi.me", 

"bonus.qiwi.com", "travel.qiwi.com", "donate.qiwi.com", 

"teamplay.qiwi.com", "investor.qiwi.com", "qiwi.kz", 

"developer.qiwi.com", "tochka.com", сторінок у соціальних 

месенджерах: "facebook.com/qiwirussia", 

"instagram.com/qiwi_russia", "twitter.com/qiwirussia" 

73. Акціонерне товариство "КІВІ Банк" (Акционерное 

общество "КИВИ Банк"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1027739328440, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

3123011520, 

місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 117648, м. Москва, мікрорайон Чєртаново 

Сєвєрноє, буд. 1а, корпус 1 

(РФ, 117648, г. Москва, микрорайон Чертаново 

Северное, д. 1а, корпус 1) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

Три роки 

file:///F:/www.qiwi.ua
file:///F:/www.qiwi.com
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

 держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

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) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів АТ "КІВІ Банк" (АТ 

"КИВИ Банк"), у тому числі до субдоменів: "www.qiwi.ua", 

"www.qiwi.com", "qiwi.gcs-web.com", "p2p.qiwi.com", 

"jobs.qiwi.com", "corp.qiwi.com", "qiwitrue.dev", 

"universe.qiwi.com", "static.qiwi.com", "qiwiguide.ru", "qiwi.me", 

"bonus.qiwi.com", "travel.qiwi.com", "donate.qiwi.com", 

"teamplay.qiwi.com", "investor.qiwi.com", "qiwi.kz", 

"developer.qiwi.com", "tochka.com", сторінок у соціальних 

месенджерах: "facebook.com/qiwirussia", 

"instagram.com/qiwi_russia", "twitter.com/qiwirussia" 

74. Товариство з обмеженою відповідальністю 

Небанківська кредитна організація "ЮМані" 

(Общество с ограниченной ответственностью 

Небанковская кредитная организация "ЮМани"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1127711000031, 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

Три роки 

file:///F:/www.qiwi.ua
file:///F:/www.qiwi.com


118 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7750005725, 

місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 115035, м. Москва, вул. Садовнічеськая, буд. 82, 

корпус 2 

(РФ, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, 

корпус 2) 

 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ Небанківська 

кредитна організація  "ЮМані" (ООО Небанковская кредитная 

организация "ЮМани"), у тому числі до субдоменів: 

"www.yoomoney.ru", "promo.yoomoney.ru", "money.yandex.ru", 

"yoomoney.website", "kassa.yandex.ru", "new.yoomoney.ru", 

"jobs.yoomoney.ru", "promo.yoomoney.ru", "yookassa.ru", 

"yumoney.ru" 

75. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮМані" 

(Общество с ограниченной ответственностью 

"ЮМани"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

Три роки 

file:///F:/www.yoomoney.ru
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

1077746365113, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7736554890, 

місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 115035, м. Москва, вул. Садовнічеська, буд. 82, 

корпус 2 

(РФ, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, 

корпус 2) 

 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 



121 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "ЮМані" (ООО 

"ЮМани"), у тому числі до субдоменів: "www.yoomoney.ru", 

"promo.yoomoney.ru", "money.yandex.ru", "yoomoney.website", 

"kassa.yandex.ru", "new.yoomoney.ru", "jobs.yoomoney.ru", 

"promo.yoomoney.ru", "yookassa.ru", "yumoney.ru" 

76. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Цифрові Активи" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Цифровые Активы"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

Три роки 

file:///F:/www.yoomoney.ru
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5157746082160, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7736256452, 

місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 117312, м. Москва, вул. Вавілова, буд. 19 

(РФ, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) 

 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "Цифрові Активи" 

(ООО "Цифровые Активы"), у тому числі до субдоменів: 

"www.yoomoney.ru", "promo.yoomoney.ru", "money.yandex.ru", 

"yoomoney.website", "kassa.yandex.ru", "new.yoomoney.ru", 

"jobs.yoomoney.ru", "promo.yoomoney.ru", "yookassa.ru", 

"yumoney.ru" 

77. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Цифрові Технології" (Общество с ограниченной 

ответственностью "Цифровые Технологии"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових 

Три роки 

file:///F:/www.yoomoney.ru


124 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

основний державний реєстраційний номер – 

1157746819966, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7736252313, 

місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 117312, м. Москва, вул. Вавілова, буд. 19 

(РФ, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) 

 

зобов’язань; 

5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання); 

6) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

7) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування (повне припинення); 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності 

іноземної держави, а також публічних та оборонних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що 

здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом; 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна 

заборона);  

10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України 



125 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 

держави; 

12) заборона здійснення Національним банком України 

реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 

10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

16) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів ТОВ "Цифрові Технології" 

(ООО "Цифровые Технологии"), у тому числі до субдоменів: 

"www.yoomoney.ru", "promo.yoomoney.ru", "money.yandex.ru", 

"yoomoney.website", "kassa.yandex.ru", "new.yoomoney.ru", 

"jobs.yoomoney.ru", "promo.yoomoney.ru", "yookassa.ru", 

"yumoney.ru" 

78. Акціонерне товариство "Лабораторія Касперського" 

(акционерное общество "Лаборатория 

Касперского").  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

Три роки 

file:///F:/www.yoomoney.ru
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 1027739867473, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7713140469, 

місцезнаходження юридичної особи: РФ, 125212, 

Російська Федерація, м. Москва, Ленінградське 

шосе, 39 А, будівля 2  

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, 

робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 



127 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

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) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів http://www.kaspersky.ru) 

79. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Лабораторія Касперського Україна".  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

Три роки 



128 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

ідентифікаційний код юридичної особи – 37027604, 

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 04116, 

м. Київ, вул. Шолуденка, 3, оф. 312 

 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, 

робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 



129 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

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) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів http://www.kaspersky.ru) 

80. Товариство з обмеженою відповідальністю "Доктор 

Веб" (Общество с ограниченой ответственностью 

"Доктор Веб"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

Три роки 



130 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 1047796021723, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7714533600, 

місцезнаходження юридичної особи: РФ, 125124,  

м. Москва, вул. 3-я Ямського поля, 2,  

корпус 12 А 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, 

робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 



131 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

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) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів https://www.drweb.ru) 

81. Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр 

технічної підтримки "Доктор Веб".  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

Три роки 



132 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

ідентифікаційний код юридичної особи – 33602079,  

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 01030, 

м. Київ, вул. Пирогова, 4/26, мансарда,  

літера А 

 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, 

робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

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) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів https://www.drweb.ru) 

82. Товариство з обмеженою відповідальністю "Яндекс" 

(Общество с ограниченной ответственностью 

"Яндекс"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

Три роки 



134 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 1027700229193, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7736207543, 

місцезнаходження юридичної особи: РФ, 119021,  

м. Москва, вул. Льва Толстого, 16  

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, 

робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 



135 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

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) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів: 

https://avia.yandex.ru/?utm_source=yamain&utm_medium=popup

&utm_campaign=allru;  

https://auto.ru/?from=all-services;  

https://audience.yandex.ru/;  

https://afisha.yandex.ru/?city=moscow;  
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

https://money.yandex.ru/newcard?_openstat=yacard;all;  

https://webmaster.yandex.ru/;  

https://yandex.ru/video/;  

https://yandex.ru/time;  

https://money.yandex.ru/card2card/?_openstat=c2cw;all;  

https://money.yandex.ru/new https://direct.yandex.ru/?from=all; 

https://disk.yandex.ru/?source=services-main;  

https://delivery.yandex.ru/promo/;  

https://yandex.ru/internet/;  

https://calendar.yandex.ru/;  

https://yandex.ru/images/;  

https://yandex.ru/maps;  

https://kassa.yandex.ru/?_openstat=promo;y_all;  

https://yandex.ru/yaca/;  

https://www.kinopoisk.ru/?utm_source=yamain&utm_medium=link

&utm_campaign=main;  

https://market.yandex.ru/?clid=505;  

https://metrika.yandex.ru/promo?;  

https://metro.yandex.ru/moscow;  

https://music.yandex.ua/;  

https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=12&ll=30.523541%2C50.450418&l

=nk%23sat;  

https://realty.yandex.ru/?from=all;  

https://news.yandex.ru/;  

https://translate.yandex.ru/;  

https://yandex.ru/pogoda/moscow;  

https://yandex.ru/;  

https://yandex.ru/people?lr=213;  

https://yandex.ru/blogs?redirected=1&lr=213;  

https://mail.yandex.ua/;  

https://pdd.yandex.ru/domains_add/;  
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=trf%2Ctrfe;  

https://travel.yandex.ru/?from=morda&utm_source=yandex_morda

_tab&utm_medium=cpm&utm_campaign=yandex&utm_content=ta 

b_exp;  

https://news.yandex.ru/;  

https://rabota.yandex.ru/?from=morda_all; 

https://radio.yandex.ua/; 

https://rasp.yandex.ru/;  

https://yandex.ru/adv?from=all;  

https://partner.yandex.ru/;  

https://sprav.yandex.ru/;  

https://stat.yandex.ru/Russia/Portal;  

https://yandex.ru/suvenirka;  

https://taxi.yandex.ru/#index;  

https://tv.yandex.ru/213;  

https://telephony.yandex.ru/;  

https://tech.yandex.ru/;  

https://fotki.yandex.ru/next/;  

https://money.yandex.ru/gibdd-debts/?_openstat=debtsp;y_all;  

https://dns.yandex.ru/;  

https://browser.yandex.ru/desktop/main/?from=prov_all; 

https://speechkit.yandex.ru/dev;  

https://xml.yandex.ru/;  

https://yandexdatafactory.com/ru/;  

https://avia.yandex.ua/?utm_source=yamain&utm_medium=popup; 

&utm_campaign=allua;  

https://audience.yandex.ua/;  

https://afisha.yandex.ua/events?city=kyiv&tag=cinema;  

https://webmaster.yandex.ru/;  

https://yandex.ua/video/;  

https://disk.yandex.ua/?source=services-main;  
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

https://direct.yandex.ua/?from=all&ncrnd=5179;  

https://sprav.yandex.ua/;  

https://zno.yandex.ua/ru/;  

https://yandex.ua/internet;  

https://calendar.yandex.ru/;  

https://yandex.ua/images/;  

https://yandex.ua/maps; 

https://yandex.ua/yaca/;  

https://market.yandex.ua/?clid=505;  

https://metrika.yandex.ua/promo?;  

https://metro.yandex.ua/kiev;  

https://music.yandex.ua/;  

https://n.maps.yandex.ru/;  

https://news.yandex.ua/;  

https://translate.yandex.ua/; 

https://yandex.ua/pogoda/kyiv;  

https://yandex.ua/;  

https://site.yandex.ua/;  

https://yandex.ua/people?lr=143;  

https://yandex.ua/blogs?rdrnd=234434&lr=143&redircnt=14758423 

93.1;  

https://mail.yandex.ua/;  

https://yandex.ua/maps/143/kyiv/?l=trf%2Ctrfe;  

https://rabota.yandex.ua/?from=morda_all;  

https://rasp.yandex.ua/?lang=ru;  

https://yandex.ua/adv?from=all;  

https://partner.yandex.ua/;  

https://passport.yandex.ua/auth/update/?retpath=https%3A%2F%2F

sprav.yandex.ua%2F;  

https://stat.yandex.ua/Ukraine/Portal;  

https://tv.yandex.ua/187?grid=main&period=now;  
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

https://dns.yandex.ua/;  

https://browser.yandex.ua/desktop/?from=prov_all;  

https://xml.yandex.ua/; 

http://ya-taxi.bitrix24.site/; 

http://facebook.com/yandex.kiev) 

83. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Яндекс.Україна".  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи –  33942824, 

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 04070, 

м. Київ, вул. П.Сагайдачного, Ігорівська, 10/5  

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних 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; 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

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) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

користування; 

18) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 

встановленим Законом України "Про санкції" (заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів/сервісів: 

https://avia.yandex.ru/?utm_source=yamain&utm_medium=popup

&utm_campaign=allru;  

https://auto.ru/?from=all-services;  

https://audience.yandex.ru/;  

https://afisha.yandex.ru/?city=moscow;  

https://money.yandex.ru/newcard?_openstat=yacard;all;  

https://webmaster.yandex.ru/;  

https://yandex.ru/video/;  

https://yandex.ru/time;  

https://money.yandex.ru/card2card/?_openstat=c2cw;all;  

https://money.yandex.ru/new https://direct.yandex.ru/?from=all; 

https://disk.yandex.ru/?source=services-main;  

https://delivery.yandex.ru/promo/;  

https://yandex.ru/internet/;  

https://calendar.yandex.ru/;  

https://yandex.ru/images/;  

https://yandex.ru/maps;  

https://kassa.yandex.ru/?_openstat=promo;y_all;  

https://yandex.ru/yaca/;  

https://www.kinopoisk.ru/?utm_source=yamain&utm_medium=link

&utm_campaign=main;  

https://market.yandex.ru/?clid=505;  

https://metrika.yandex.ru/promo?;  

https://metro.yandex.ru/moscow;  

https://music.yandex.ua/;  

https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=12&ll=30.523541%2C50.450418&l
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

=nk%23sat;  

https://realty.yandex.ru/?from=all;  

https://news.yandex.ru/;  

https://translate.yandex.ru/;  

https://yandex.ru/pogoda/moscow;  

https://yandex.ru/;  

https://yandex.ru/people?lr=213;  

https://yandex.ru/blogs?redirected=1&lr=213;  

https://mail.yandex.ua/;  

https://pdd.yandex.ru/domains_add/;  

https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=trf%2Ctrfe;  

https://travel.yandex.ru/?from=morda&utm_source=yandex_morda_;

tab&utm_medium=cpm&utm_campaign=yandex&utm_content=ta 

b_exp;  

https://news.yandex.ru/;  

https://rabota.yandex.ru/?from=morda_all; 

https://radio.yandex.ua/; 

https://rasp.yandex.ru/;  

https://yandex.ru/adv?from=all;  

https://partner.yandex.ru/;  

https://sprav.yandex.ru/;  

https://stat.yandex.ru/Russia/Portal;  

https://yandex.ru/suvenirka;  

https://taxi.yandex.ru/#index;  

https://tv.yandex.ru/213;  

https://telephony.yandex.ru/;  

https://tech.yandex.ru/;  

https://fotki.yandex.ru/next/;  

https://money.yandex.ru/gibdd-debts/?_openstat=debtsp;y_all;  

https://dns.yandex.ru/;  

https://browser.yandex.ru/desktop/main/?from=prov_all; 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

https://speechkit.yandex.ru/dev;  

https://xml.yandex.ru/;  

https://yandexdatafactory.com/ru/;  

https://avia.yandex.ua/?utm_source=yamain&utm_medium=popup; 

&utm_campaign=allua;  

https://audience.yandex.ua/;  

https://afisha.yandex.ua/events?city=kyiv&tag=cinema;  

https://webmaster.yandex.ru/;  

https://yandex.ua/video/;  

https://disk.yandex.ua/?source=services-main;  

https://direct.yandex.ua/?from=all&ncrnd=5179;  

https://sprav.yandex.ua/;  

https://zno.yandex.ua/ru/;  

https://yandex.ua/internet;  

https://calendar.yandex.ru/;  

https://yandex.ua/images/;  

https://yandex.ua/maps; 

https://yandex.ua/yaca/;  

https://market.yandex.ua/?clid=505;  

https://metrika.yandex.ua/promo?;  

https://metro.yandex.ua/kiev;  

https://music.yandex.ua/;  

https://n.maps.yandex.ru/;  

https://news.yandex.ua/;  

https://translate.yandex.ua/; 

https://yandex.ua/pogoda/kyiv;  

https://yandex.ua/;  

https://site.yandex.ua/;  

https://yandex.ua/people?lr=143;  

https://yandex.ua/blogs?rdrnd=234434&lr=143&redircnt=14758423 

93.1;  
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

https://mail.yandex.ua/;  

https://yandex.ua/maps/143/kyiv/?l=trf%2Ctrfe;  

https://rabota.yandex.ua/?from=morda_all;  

https://rasp.yandex.ua/?lang=ru;  

https://yandex.ua/adv?from=all;  

https://partner.yandex.ua/;  

https://passport.yandex.ua/auth/update/?retpath=https%3A%2F%2F

sprav.yandex.ua%2F;  

https://stat.yandex.ua/Ukraine/Portal;  

https://tv.yandex.ua/187?grid=main&period=now;  

https://dns.yandex.ua/;  

https://browser.yandex.ua/desktop/?from=prov_all; 

https://xml.yandex.ua/; 

http://ya-taxi.bitrix24.site/; 

http://facebook.com/yandex.kiev) 

84. ДП (дочірнє підприємство) "Єврософтпром".  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 31813873,  

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 
03115, м. Київ, вул. Депутатська, буд. 16/8 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, 

робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

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) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування 

85. Товариство з обмеженою відповідальністю 

(представництво в Україні) "1С Мультимедіа 

Україна". 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 33144586, 

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 04111, 

м. Київ, вул. Щербаківського, буд. 53 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, 

робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

17) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування 

86. Товариство з обмеженою відповідальністю 

(представництво в Україні) "1с-Теллур Модуль".  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 35854845,  

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 79011, 

м. Львів, вул. І. Франка, буд. 113, кв. 5 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

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 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

17) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування 

87. Товариство з обмеженою відповідальністю 

(представництво в Україні) "1С-Рарус Софт 

Україна". 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 38771945, 

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61045, 

м. Харків, вул. О. Яроша, буд. 9 А 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, 

робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо 

цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано 

санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

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) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

88. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Корпорація "Парус"  

(общество с ограниченной ответственностью 

"Корпорация "Парус").  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 1067746289082, 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7704588141, 

місцезнаходження юридичної особи: РФ, 129366,  

м. Москва, вул. Ярославська, б. 10, корп. 4, 

приміщення 1, кімн. 26 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, 

робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції 

згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

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) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування 

89. Товариство з обмеженою відповідальністю 

(представництво в Україні) "Парус-Бюджет".  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

ідентифікаційний код юридичної особи – 32305115,  

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 

03191, м. Київ, вул. Лятошинського, 14 Б 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, 

робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

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) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування 

90. Товариство з обмеженою відповідальністю 

(представництво в Україні) "Парус-Захід".  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 33917431,  

місцезнаходження юридичної особи: Україна,  

58000, м. Чернівці, вул. 28 Червня, буд. 44 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, 

робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

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) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування 

91. Товариство з обмеженою відповідальністю 

(представництво в Україні) "Парус-Тернопіль".  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 35883106,  

місцезнаходження юридичної особи: Україна,  

46400, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 51 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, 

робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

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) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування 

92. Товариство з обмеженою відповідальністю 

(представництво в Україні) "Парус-Дніпро".  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 37989033,  

місцезнаходження юридичної особи: Україна,  

49101, м. Дніпро,  вул. Січових Стрільців, 94 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, 

робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 
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(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) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування 

93. Товариство з обмеженою відповідальністю 

(представництво в Україні) "Парус-Запоріжжя". 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 38025257, 

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 69006, 

м. Запоріжжя, вул. В. Лобановського, буд. 7 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

Три роки 
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№ 

з/п 

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

Строк 

застосування 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, 

робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
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№ 
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(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

17) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування 

94. Товариство з обмеженою відповідальністю 

(представництво в Україні) "Парус-Харків". 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 23464191,  

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61024, 

м. Харків, вул. Студентська, буд. 20 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, 

робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої 

Три роки 
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застосування 

застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

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) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування 

95. Товариство з обмеженою відповідальністю 

(представництво в Україні) "ЦИТ "Парус-Плюс". 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 33589870,  

місцезнаходження юридичної особи: Україна,        

73027, м. Херсон, Миколаївське шосе, буд. 19 А, 

каб. 408 А 

 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, 

робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

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) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

96. Товариство з обмеженою відповідальністю особи 

(представництво в Україні) "Парус-ІТ". 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 32624903, 

місцезнаходження юридичної особи: тимчасово 

окупована територія Автономної Республіки Крим, 

м. Сімферополь, вул. Маяковського, буд. 12 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, 

робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

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) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування 

97. Товариство з обмеженою відповідальністю 

(представництво в Україні) "Парус-Десна". 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

ідентифікаційний код юридичної особи – 40352662,  

місцезнаходження юридичної особи: Україна,  

14017, м. Чернігів, вул. Жабинського, буд. 1 Б,  

оф. 206 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, 

робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

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) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування 

98. Товариство з обмеженою відповідальністю 

(представництво в Україні) "Парус-Житомир". 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 40349873,  

місцезнаходження юридичної особи: Україна,  

10030, м. Житомир, вул. Київська, 79 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, 

робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

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) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування 

99. Товариство з обмеженою відповідальністю 

(представництво в Україні) "Парус-Рівне". 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 40350052,  

місцезнаходження юридичної особи: Україна,  

33028, м. Рівне, вул. Поштова, буд. 11, оф. 408 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, 

робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції 

згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

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) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування 

100. Товариство з обмеженою відповідальністю 

(представництво в Україні) "Донбас-Бюджет". 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 35610390,  

місцезнаходження юридичної особи:                        

Україна, м. Краматорськ, вул. Уральська, буд. 12, 

оф. 319 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України  

(повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, 

робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

14) 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) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування 

101. Товариство з обмеженою відповідальністю 

(представництво в Україні) "Парус-Кіровоград". 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 33797321,  

місцезнаходження юридичної особи:  

Україна, 82402, Львівська область, м. Стрий,  

вул. Успенська, 36 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України  

(повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, 

робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції 

згідно з цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

безпеки та оборони; 

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

інтелектуальної власності; 

17) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування 

102. Товариство з обмеженою відповідальністю 

(представництво в Україні) "Харків-Бюджет". 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 33898278,  

місцезнаходження юридичної особи:  

Україна, 62431, м. Харків, вул. Студентська,  

буд. 20 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, 

робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

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) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування 

103. Товариство з обмеженою відповідальністю 

(представництво в Україні) "Парус-Україна". 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 25201366,  

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 03191, 

м. Київ, вул. Лятошинського, буд. 14 Б 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, 

робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

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) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

104. Дочірнє підприємство (представництво в Україні) 

"Парус-Донбас" Спільного українсько-російського 

підприємства "Парус-Україна". 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 31586794,  

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 83004, 

м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 112, кімн. 30 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, 

робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої 

застосовано санкції згідно з цим Законом; 

9) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

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) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування 

105. Акціонерне товариство "Галактика Центр"  

(Акционерное общество "Галактика Центр").  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

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

Строк 

застосування 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний номер – 

1097746016719, 

ідентифікаційний номер платника податків –  
7716634723, 

місцезнаходження юридичної особи: РФ, 125167, 

Муниципальный округ Аэропорт Внуково ТЕР. Г., 

Театральная аллея, д. 3, строение 1, этаж 2, 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) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних 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; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

106. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Корпорація Галактика Київ".  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 31662246,  

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 01133, 

м. Київ, вул. Щорса, буд. 31 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних 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; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

17)  заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

107. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Летограф Іт Консалтинг І Послуги Україна".  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 35977864,  

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 03164, 

м. Київ, вул. Академіка Булаховського, 30 А 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних 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; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

17)  заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

108. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Арбітек"  

(Общество с ограниченной ответственностью 

"Арбитек"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний номер – 

1127746377021, 

ідентифікаційний номер  платника податків –  
7703768198, 

місцезнаходження юридичної особи: РФ, 19119,            

м. Москва, просп. Ленінський, буд. 42, корпус 6, 

прим. ІV, кімн. 19 

(РФ, 119119, г. Москва, просп. Ленинский, дом 42, 

корп. 6, эт. 2пом. IV, комн. 19) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України  

(повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних 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; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції 

згідно з цим Законом (повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

109. Товариство з обмеженою відповідальністю "Ай-

Теко Україна".  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 37506599,  

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 03035, 

м. Київ, Солом’янська площа, буд. 2, оф. 403 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

користування; 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних 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; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції 

згідно з цим Законом (повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

17)  заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

110. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Софтлайн Груп Україна".  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 38987207,  

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 01033, 

м. Київ, вул. Горького, буд. 33 В 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

Три роки 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних 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; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

безпеки та оборони; 

17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

111. Товариство з обмеженою відповідальністю "Корус 

Консалтинг СНГ"  

(Общество с ограниченной ответственностью 

"Корус Консалтинг СНГ").  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний номер –  

1057812752502, 

ідентифікаційний номер  платника податків –  

7801392271, 

місцезнаходження юридичної особи: РФ, 194100, 

м. Санкт-Петербург, просп. Великий 

 Сампсонієвський, буд. 68-н, прим. 1-н 

(РФ, 194100, г. Санкт-Петербург, просп. Большой 

Сампсониевский, 68-н, помещение 1-н) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, 

робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

застосовано санкції згідно з цим Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

112. Товариство з обмеженою відповідальністю "АБІ" 

(Общество с ограниченной ответственностью 

"АБИ"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний номер – 

1067760545819, 

ідентифікаційний номер платника податків –  

7723594327, 

місцезнаходження юридичної особи: РФ, 127273,          

м. Москва, вул. Отрадна, буд. 2 Б, будова 6, офіс 12 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних 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; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

113. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ЦЕСІКО". 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

ідентифікаційний код юридичної особи – 31111574, 

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 04119, 

м. Київ, вулиця Зоологічна, буд. 4 А, офіс 139 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних 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; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції 



200 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

згідно з цим Законом (повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

114. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЕР-ДЖІ-

ДЕЙТА".  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 37078685,  

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 49000, 

м. Дніпро, вул. Мандриківська, буд. 137 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних 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; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції 

згідно з цим Законом (повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

115. Товариство з обмеженою відповідальністю "НТК 

Консалтинг".  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 37144417, 

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61010, 

місто Харків, вул. Гімназійна набережна,  

буд. 24 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних 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; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції 

згідно з цим Законом (повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

116. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Оптима-Україна".  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 32524990,  

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 03150, 

м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 86 Н 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних 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; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції 

згідно з цим Законом (повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

117. Товариство з обмеженою відповідальністю "Астерос 

Україна".  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 14276326,  

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 17044, 

Чернігівська обл., Козелецький р-н, м. Остер, вул. 

Кона, буд. 5 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних 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; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції 

згідно з цим Законом (повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 
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Строк 

застосування 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

118. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Ефективні рішення Суми".  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 37654974,  

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 40004, 

м. Суми, вул. Реміснича, 35-2 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 
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застосування 

держави, а також публічних 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; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції 

згідно з цим Законом (повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 
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17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

119. ТОВ "Інталєв Україна".  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 32980523,  

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 09117, 

Київська обл., м. Біла Церква, вул. Вокзальна,  

буд. 22 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних 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; 

Три роки 



211 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

 



212 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

120. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Софткорн". 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 33549927,  

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 03115, 

м. Київ, вул. Депутатська, буд. 16/8 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних 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; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції 

згідно з цим Законом (повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

121. Товариство з обмеженою відповідальністю 

(представництво в Україні) "Скайлайн Софтвер".  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

ідентифікаційний код юридичної особи – 30725121,  

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 

03127,м. Київ, вул. Героїв Оборони, буд. 8 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних 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; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних 

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

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

згідно з цим Законом (повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

122. ДП (дочірнє підприємство) "Енвіжн - Холдинг".  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 25412078,  

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61145, 

м. Харків, вул. Космічна, 21 А 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних 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; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції 

згідно з цим Законом (повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

123. ПрАТ "Енвіжн - Україна".  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 19494134,  

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61145, 

м. Харків, вул. Космічна, 21 А 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних 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; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції 

згідно з цим Законом (повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

124. ПрАТ "Енвіжн - Активи". 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 19115651,  

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61145, 

м. Харків, вул. Космічна, буд. 21 А 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних 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; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції 

згідно з цим Законом (повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

125. АТ "Енвіжн Груп"  

(акционерное общество "Энвижн Груп"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний номер – 

1027739165860,  

ідентифікаційний номер платника податків –  

7703282175,  

місцезнаходження юридичної особи: 

РФ, 127055, м. Москва, вул. Новослобідська, 29, 

будівля 2 

(РФ, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 29, 

строение 2) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

користування; 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних 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; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції 

згідно з цим Законом (повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 
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№ 
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Ідентифікаційні дані 
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Строк 

застосування 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

126. Акціонерне товариство "Сапран Груп"  

(Акционерное общество "Сапран Груп"). Відомості 

згідно з Єдиним державним реєстром юридичних 

осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний номер – 

1087746598510,  

ідентифікаційний номер платника податків –  

7725637086,  

місцезнаходження юридичної особи: РФ, 115114, 

м. Москва, пров. 1-й Дербеневський, 5 

(РФ, 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский пер. 5) 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних 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; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції 

згідно з цим Законом (повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

безпеки та оборони; 

17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

127. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Мастердата Україна".  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 35871959,  

місцезнаходження юридичної особи: 

Україна, 02068, м. Київ, вул. Драгоманова, 1 А оф. 2 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших 

суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, 

робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

застосовано санкції згідно з цим Законом; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції 

згідно з цим Законом (повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

128. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Мастердата" (общество с ограниченной 

ответственностью "Мастердата"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1067746166949,  

ідентифікаційний номер платника податків –  

7704585662,  

місцезнаходження юридичної особи: РФ, 121099,  

м. Москва, бульвар Новинский, буд. 3, споруда 1, 

кімната 106 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних 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; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

Три роки 



228 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції 

згідно з цим Законом (повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

129. Товариство з обмеженою відповідальністю "Монт" 

(общество с ограниченной ответственностью 

"Монт"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

юридичних осіб Російської Федерації: 

основний державний реєстраційний номер – 

1027739331014,  

ідентифікаційний номер платника податків –  

7703313144,  

місцезнаходження юридичної особи: 123557,  

м. Москва, вул. Преснянський Вал, буд. 14, кім. 13 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних 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; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних 

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

з/п 

Ідентифікаційні дані 

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

Строк 

застосування 

згідно з цим Законом (повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

130. Товариство з обмеженою відповідальністю  

"Аскон – КР".  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 34584648,  

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 03179, 

м. Київ, проспект Перемоги, 123 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних 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; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції 

згідно з цим Законом (повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

131. Акціонерне товариство "Аскон"  

(акционерное общество "Аскон"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації:  

основний державний реєстраційний номер – 

1027810229908,  

ідентифікаційний номер платника податків – 

7809009923,  

місцезнаходження юридичної особи: 199155, РФ, 

м. Санкт-Петербург, вул. Одоєвського, 5 літ. А 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних 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; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції 

згідно з цим Законом (повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

132. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Науково-виробниче підприємство "Енертех". 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 32438839,  

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61038, 

м. Харків, проспект Ювілейний, 28 А 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних 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; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом(повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

133. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Политерм"  

(общество с ограниченной ответственностью 

"Политерм"). 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб Російської Федерації: основний 

державний реєстраційний номер – 1027802715863,  

ідентифікаційний номер платника податків – 

7825488511,  

місцезнаходження юридичної особи: 192007, 

м. Санкт-Петербург, вул. Воронежська, 33 А,  

офіс 16-н 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних 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; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції 

згідно з цим Законом (повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

134. Товариство з обмеженою відповідальністю 

(представництво в Україні) "Теллур-Пром". 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 24280116, 

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 01032, 

м. Київ, вул. Т. Шевченка, буд. 33 Б 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

держави, а також публічних 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; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, 

емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

135. Товариство з обмеженою відповідальністю 

(представництво в Україні) "Санлайн". 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 35933502,  

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 49000, 

м. Дніпро, вул. Осіння, буд. 3, кв. 38 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних 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; 

Три роки 



241 
Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції 

згідно з цим Законом (повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

136. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Дистриб'юторська компанія "Альфа-Ком Софт".  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 36110832,  

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 65020, 

м. Одеса, вул. Дігтярна, буд. 8, кв. 1 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних 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; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції 

згідно з цим Законом (повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

137. Товариство з обмеженою відповідальністю 

(представництво в Україні) "Перший біт".  

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

ідентифікаційний код юридичної особи – 39477371, 

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 03189, 

м. Київ, вул. Академіка Вільямса, буд.6 Д, офіс 43 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних 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; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних 

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

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

згідно з цим Законом (повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

138. Товариство з обмеженою відповідальністю 

(представництво в Україні) "Парус-Таврія". 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств і організацій України: 

ідентифікаційний код юридичної особи – 31637953,  

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 69041, 

м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, буд. 63 А 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи 

користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 

припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових 

Три роки 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

зобов’язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 

спеціальних дозволів на користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної 

держави або діють в їх інтересах; 

8) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 

користування; 

9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель 

товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної 

держави, а також публічних 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; 

10) заборона або обмеження заходження іноземних 

невійськових суден та військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до 

повітряного простору України або здійснення посадки на 

території України; 

11) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції 

згідно з цим Законом (повна заборона); 

12) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 

України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 

розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
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№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані 

(повне найменування та реквізити юридичної особи) 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

території іноземної держави; 

13) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в 

Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

14) заборона збільшення розміру статутного капіталу 

господарських товариств, підприємств, у яких резидент 

іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 

учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і 

більше відсотками статутного капіталу або має вплив на 

управління юридичною особою чи її діяльність; 

15) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, 

санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 

16) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та 

промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони; 

17) заборона передання технологій, прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

    
 


