
Додаток 2
до рішення Ради національної безпеки і оборони України
від  20 серпня 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
''ЕРА-МЕДІА''.

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань: ідентифікаційний код
юридичної особи – 37292551. Місцезнаходження
юридичної особи – Україна, 02094, місто Київ,
вул. Сергієнка Івана, будинок 18, офіс 30

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі України;
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду
діяльності;
5) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
6) обмеження або припинення надання телекомунікаційних
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального
користування;
7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції
згідно з цим Законом;
8) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення
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валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної
держави;
9) 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;
10) заборона передання технологій, прав на об’єкти права
інтелектуальної власності;
11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва,
освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з
іноземними державами та іноземними юридичними особами;
12) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим цим  Законом (заборона інтернет-провайдерам
надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до
ресурсів/сервісів, в т.ч. до субдоменів, зокрема: ''eramedia.com.ua'',
''nabu-leaks.com'' ''nabu-leaks.org'', ''nabu-leaks.info'',
''nabu-leaks.net'')

2. Товариство з обмеженою відповідальністю
''СКЕПТИК''.

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань: ідентифікаційний код
юридичної особи –39988031. Місцезнаходження
юридичної особи – Україна, 02121, місто Київ,
вул. Харківське шосе, будинок 201/203

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі України;
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду
діяльності;
5) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
6) обмеження або припинення надання телекомунікаційних
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального
користування;
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7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції
згідно з цим Законом;
8) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення
валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної
держави;
9) 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;
10) заборона передання технологій, прав на об’єкти права
інтелектуальної власності;
11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва,
освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з
іноземними державами та іноземними юридичними особами;
12) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим цим Законом (заборона інтернет-провайдерам
надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до
ресурсів/сервісів, в т.ч. до субдоменів, зокрема: ''begemot.media'',
''sceptic.online'')

3. Товариство з обмеженою відповідальністю
''ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНСТВО ''ОНЛІ Н'ЮЗ''.
Відомості згідно з Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань: ідентифікаційний код
юридичної особи – 42283491. Місцезнаходження
юридичної особи – Україна, 02094, м.Київ, вул.
Хоткевича Гната, будинок 12, офіс 177

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі України;
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду
діяльності;
5) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
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6) обмеження або припинення надання телекомунікаційних
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального
користування;
7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції
згідно з цим Законом;
8) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення
валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної
держави;
9) 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;
10) заборона передання технологій, прав на об’єкти права
інтелектуальної власності;
11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва,
освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з
іноземними державами та іноземними юридичними особами;
12) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим цим  Законом (заборона інтернет-провайдерам
надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до
ресурсів/сервісів, в т.ч. до субдоменів, зокрема: ''onmedia.io'')

4. Товариство з обмеженою відповідальністю
''ЕРА-МЕДІА''.
Відомості згідно з Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань: ідентифікаційний код
юридичної особи –37292551. Місцезнаходження
юридичної особи – Україна, 02094, місто Київ,
вул.Сергієнка Івана, будинок 18, офіс 30

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі України;
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду
діяльності;
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5) заборона користування радіочастотним ресурсом України;

6) обмеження або припинення надання телекомунікаційних
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального
користування;
7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції
згідно з цим Законом;
8) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення
валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної
держави;
9) 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;
10) заборона передання технологій, прав на об’єкти права
інтелектуальної власності;
11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва,
освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з
іноземними державами та іноземними юридичними особами;
12) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим  цим Законом (заборона інтернет-провайдерам
надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до
ресурсів/сервісів, в т.ч. до субдоменів, зокрема: ''eramedia.com.ua'',
''nabu-leaks.com'' ''nabu-leaks.org'', ''nabu-leaks.info'',
''nabu-leaks.net'')

5. Товариство з обмеженою відповідальністю
''СКЕПТИК''.
Відомості згідно з Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі України;
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громадських формувань: ідентифікаційний код
юридичної особи –39988031. Місцезнаходження
юридичної особи – Україна, 02121, місто Київ,
вул. Харківське шосе, будинок 201/203

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду
діяльності;
5) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
6) обмеження або припинення надання телекомунікаційних
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального
користування;
7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції
згідно з цим Законом;
8) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення
валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної
держави;
9) 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;
10) заборона передання технологій, прав на об’єкти права
інтелектуальної власності;
11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва,
освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з
іноземними державами та іноземними юридичними особами;
12) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим цим  Законом (заборона інтернет-провайдерам
надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до
ресурсів/сервісів, в т.ч. до субдоменів, зокрема: ''begemot.media'',
''sceptic.online'')
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6. Товариство з обмеженою відповідальністю
''ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНСТВО ''ОНЛІ Н'ЮЗ''.
Відомості згідно з Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань: ідентифікаційний код
юридичної особи – 42283491. Місцезнаходження
юридичної особи – Україна, 02094, м.Київ, вул.
Хоткевича Гната, будинок 12, офіс 177

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

2) запобігання виведенню капіталів за межі України;

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду
діяльності;

5) заборона користування радіочастотним ресурсом України;

6) обмеження або припинення надання телекомунікаційних
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального
користування;

7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції
згідно з цим Законом;
8) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення
валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної
держави;
9) 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;
10) заборона передання технологій, прав на об’єкти права
інтелектуальної власності;
11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва,
освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з
іноземними державами та іноземними юридичними особами;
12) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим цим  Законом (заборона інтернет-провайдерам
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надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до
ресурсів/сервісів, в т.ч. до субдоменів, зокрема: ''onmedia.io'')

__________________________


